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PROCESSO DE LICITAÇÃO 3000/001/2013 
 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 001/2013 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETO ELÉTRICO,  
MONTAGEM DA CABINE DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, 
OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE ELETRICIDADE NO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE LAVRAS. 

 
TIPO: MENOR PREÇO  

  
REGIME DE EXECUÇÃO: GLOBAL 

 
DATA/HORÁRIO: 31/07/2013 ÀS 09HS30MIN  

 
 
A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC, através da Comissão 
Permanente de Licitação, Portaria nº Portaria nº  004,  de 14 de março de  2.013,  torna público que no 
dia 31 de julho de 2013, às 09HS30MIN,  será realizada licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, sob o regime de execução de Preço Global, tipo: MENOR PREÇO destinada à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUIR E MONTAR UMA CABINE ELETRICA, BEM COMO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA 
OBRA, objetivando a instalação de uma cabine de entrada de eletricidade no Parque Tecnológico de 
Lavras. A licitação será regida pelas normas da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua 
redação vigente. O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.fundecc.org.br ou poderá ser fornecido em meio magnético (CD), que poderá ser adquirido na 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC, no horário de 08:00Hs às  12:00Hs e das 
14:00Hs  às 18:00Hs, a partir do dia 15 de julho de 2013, até o dia 30 de julho de 2013.  
O Cadastro e os envelopes para participação serão entregues na Secretaria da FUNDECC – Campus 
Histórico da UFLA s/n°, Caixa Postal 3060 - CEP 37.200-000 – Lavras/MG, 03 (três) dias úteis anteriores à 
data marcada para a abertura do certame, a partir das 08:00Hs às 12:00Hs e das 14:00Hs às 18:00Hs, 
até o dia 25 de julho 2013, observados os termos do item 4.1 deste Edital. 
Nesta data proceder-se-á a entrega do envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO” e 
de nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS.  
 

 
 
 
 
 

Vera Lúcia Matias                              
          Presidente 
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1.  DO OBJETO 
 
1.1. É objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUIR E 
MONTAR UMA CABINE ELETRICA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, COM 
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA,  objetivando a instalação de uma cabine 
de entrada de eletricidade no Parque Tecnológico de Lavras, atendendo as especificações técnicas 
constantes do anexo I deste edital. 
 
 

2. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. O valor limite para a prestação de serviços, objeto desta licitação é de R$ 152.789,38. 
  
2.2. As despesas decorrentes da execução do objeto licitado correrão à conta do recurso: FAPEMIG TCT 
16024/10. 
 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
3.1. Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas enquadradas nas condições estabelecidas 
no art. 9º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, ou nos preceitos da Lei Estadual nº 13.994, de 
18 de setembro de 2001.  
  
3.2. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
3.3. O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 
carta de preposto, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de sua representada, 
inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.   
  
3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam beneficiar-se do tratamento 
diferenciado previsto nos artigos 43 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
deverão comprovar a condição de privilégio em sua pasta de habilitação, mediante declaração firmada 
por seu Diretor e por seu Contador, sob pena de responderem por crime de falsidade ideológica, de que 
se enquadram na definição fixada no artigo 3º, incisos I ou II, da mesma Lei.  
  
3.5. A proponente poderá, em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação deste edital, 
consultar a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC – Campus Histórico da UFLA 
s/n°, CEP-37.200-000 – Lavras/MG, telefone/fax (35) 3829-1901 e ou o Comitê Gestor de Implantação 
do Parque Científico-Tecnológico de Lavras, no Escritório de Implantação do Parque Científico-
Tecnológico de Lavras, na sede da Incubadora de Base Tecnológica, no Campus da UFLA, no horário de 
08:00Hs às 12:00Hs e das 14:00Hs às 18:00Hs, podendo, também, a consulta ser feita pelo telefone nº. 
(35) 3829-1078.    
3.5.1. Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data designada para entrega da documentação. 

 
3.5.2. Os esclarecimentos solicitados serão prestados por fax ou e-mail, a quem os solicitou. E serão 
colocados, sem identificação dos seus autores, no site da Fundação de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FUNDECC, para conhecimento de todos.  
  
3.6. A empresa interessada em participar deverá entregar os 02 (dois) envelopes fechados, contendo 
na parte externa de cada um os dizeres abaixo. Entregar na Secretaria da FUNDECC – Campus Histórico 
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da UFLA s/n°, Caixa Postal 3060, CEP 37.200-000 – Lavras/MG, 03 (três) dias úteis, antes da data 
marcada para a abertura do certame, a partir das 08:00Hs às 12:00Hs e das 14:00Hs às 18:00Hs, até o 
dia 25 de julho 2013. 
  
a) Envelope de nº. 1 / 1ª FASE / HABILITAÇÃO  
  Razão social da licitante;  
  CNPJ da Empresa;  
  Licitação nº. TOMADA DE PREÇOS 001 /2013  

Indicação: contratação de empresa especializada para construir e montar uma cabine elétrica, 
bem como a elaboração de projeto elétrico, com fornecimento de todo o material e execução 
da obra,  objetivando a instalação de uma cabine de entrada de eletricidade no Parque 
Tecnológico de Lavras, no município de Lavras, no estado de Minas Gerais. 

 
  

b) Envelope de nº. 2 / 2ª FASE /PROPOSTA DE PREÇOS  
 Razão social da licitante;  
 CNPJ da Empresa;  
 Licitação nº. TOMADA DE PREÇOS 001/2013  

Indicação: contratação de empresa especializada para construir e montar uma cabine elétrica, 
bem como a elaboração de projeto elétrico, com fornecimento de todo o material e execução 
da obra,  objetivando a instalação de uma cabine de entrada de eletricidade no Parque 
Tecnológico de Lavras, no município de Lavras, no estado de Minas Gerais. 

 
  

3.7. Todos os documentos deverão estar assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal 
da empresa licitante ou por seu procurador, legalmente constituído, observadas as exigências que 
tratam os respectivos Anexos, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o 
número do Edital e o objeto da licitação. 
  
3.8. Deverão ser apresentados os documentos estritamente necessários, em uma via original ou em 
cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão oficial, todos perfeitamente legíveis, 
evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
 
3.9. A apresentação das propostas será considerada como evidência de que a licitante examinou 
inteiramente o edital e todos os anexos, que os comparou entre si, que obteve da Fundação de 
Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC e do Comitê Gestor de Implantação do Parque 
Científico-Tecnológico de Lavras, informações esclarecedoras sobre qualquer ponto duvidoso. 
 
3.10. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 3.6 decairá do direito 
de participar da licitação. 
 
 

4. DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. A proponente deverá cadastrar e entregar os 02 (dois) envelopes até às 18:00Hs do dia 25 de julho 
de 2013, na Secretaria da FUNDECC, Prédio da FUNDECC – Campus Histórico da UFLA s/n°, Caixa Postal 
3060, CEP 37.200-000 – Lavras/MG, habilitar-se à licitação, apresentando no Protocolo 02 (dois) 
envelopes fechados e opacos, contendo na parte externa de cada um a razão social da empresa e a 
indicação do número da licitação, sendo o de nº 1 (um) referente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, o de nº 2 
(dois) referente à “2ª FASE / PROPOSTA DE PREÇOS”. 
  
4.1.1. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 4.1 decairá do direito 
de participar da licitação. 
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4.2. 1ª Fase / Habilitação: 
O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os documentos 
enumerados nos itens 4.2.1 a 4.3; 4.5 a 4.5.9  apresentados no original ou cópia autenticada por 
tabelião de Notas, em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinados ou rubricados 
pelo representante legal da empresa ou por seu bastante procurador.  
 
4.2.1. Atestado de Capacidade Técnica na elaboração de projeto de subestação acima de 5MVA, 
fornecido por empresas que tenham contratado este tipo de serviço. 
 
4.2.2. Atestado de Capacitação Técnica em projeto, aplicação e parametrização de relés secundários 
microprocessados com funções de sobrecorrente, fornecido por empresas que tenham contratado este 
tipo de serviço. 
 
4.2.3. Atestado de Capacitação Técnica em comissionamento de sistemas de proteção em média tensão 
com relés digitais coordenados, fornecido por empresas que tenham contratado este tipo de serviço. 
 
4.2.4. Atestado de Capacitação Técnica em desenvolvimento e execução de projeto de sistema de 
medição computadorizado para operação em rede, em código aberto ou software livre; fornecido por 
empresas que tenham contratado este tipo de serviço. 
 
4.2.5. Atestado de Capacitação Técnica em desenvolvimento e execução de projeto de sistema de 
gerenciamento automático de energia computadorizado fornecido por empresas que tenham 
contratado este tipo de serviço.  
 
4.2.6. Referências de empresas que já utilizam o sistema de medição computadorizado proposto; por 
meio de carta de empresa, discorrendo sobre a funcionalidade e funcionamento do sistema instalado, 
endereçado a FUNDECC. 
 
4.2.7. Referências de empresas que já utilizam o sistema de gerenciamento automático de energia 
computadorizado; por meio de carta de empresa, discorrendo sobre a funcionalidade e funcionamento 
do sistema instalado, endereçado a FUNDECC. 
 
4.3. A licitante deverá apresentar ainda, as declarações constantes nos anexos IV, VI e VII do edital, 
indicando a equipe técnica, bem como comprometendo registrar todos seus empregados e comprovar 
no início da obra, cada profissional integrante da Equipe Principal e comprometendo-se a participar 
efetivamente dos trabalhos. 
 
.3.1. Os eletricistas deverão possuir atestado de Capacitação Técnica em comissionamento de sistemas 
de proteção em média tensão, a ser apresentado no início da obra aos fiscais da presente prestação de 
serviço; 
 
4.3.2. Os eletricistas deverão possuir certificado de treinamento de NR10, a ser apresentado no início da 
obra aos fiscais da presente prestação de serviço;  
 
4.4. A fiscalização da prestação dos serviços ficará a cargo do Engenheiro Eletricista, prof. Joaquim 
Paulo da Silva e do Técnico em eletricidade Rodrigo Araujo Marques. 
 
4.5. Deverá ainda apresentar para fins de habilitação: 
 
4.5.1. Prova de regularidade relativa à seguridade social, expedida pelo INSS.  
4.5.2.Prova de regularidade do FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal.  
4.5.3.Provas de regularidade para com as Fazendas Federal (conjunta de débitos relativos aos Tributos 
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Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, esta da sede da licitante.  
4.5.4.Comprovação de que o capital integralizado da empresa é igual ou superior a 10% (dez) por cento 
do valor da contratação. 
4.5.5.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2012) já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio 
do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, devendo apresentar separadamente os seguintes 
elementos: 

a) Ativo Circulante – AC; 
b) Ativo Total – AT; 
c) Realizável a Longo Prazo – RLP; 
d) Passivo Circulante – PC; 
e) Exigível a Longo Prazo – ELP; 
f) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00, calculado pela fórmula:  
ILC  =    AC   
              PC  
g) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00, calculado pela fórmula:  
ILG  =    AC + RLP   
              PC + ELP  
  
h) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 1,00, calculado pela fórmula:  
IEG  =   PC + ELP   
                  AT         

  
4.5.6.Cópia da Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data designada para apresentação da proposta. 
  
4.5.7.Comprovação de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988, que deverá ser de acordo com o ANEXO V, que integra este Edital..  
 
 4.5.8. O  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. Os documentos, em apreço, deverão estar acompanhados de todas as 
alterações, ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão 
equivalente; 
 
4.5.9.O licitante deverá apresentar declaração expressa, sob as penas da Lei, que até a data da abertura 
dos envelopes inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no referido processo licitatório 
conforme ANEXO XI. 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que a 
licitante examinou completamente o edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que 
obteve da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural informações satisfatórias sobre qualquer 
ponto duvidoso e considera que o edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de 
maneira completa e totalmente satisfatória.  
  
5.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, 
prevalecerá o valor grafado por extenso.  
  
5.3. O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter, 
obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:  
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5.3.1. Proposta Comercial, conforme anexo VIII deste edital, em uma via contendo, necessariamente, as 
seguintes informações, impressas ou complementadas pela proponente:  

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação 
prevista neste edital e assinatura do seu representante legal;  

b) Preço total proposto pela licitante, em reais: em algarismos e por extenso;  
c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 

60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data designada para entrega dos 
envelopes, sob pena de desclassificação da licitante;  

d) Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior 
a 90 dias consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato, sob pena de 
desclassificação da licitante;  

e) Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante.  
  
 

6. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 1ª FASE / HABILITAÇÃO 
6.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC procederá à abertura do envelope de nº 
1 contendo a documentação relativa à 1ª Fase / Habilitação, obedecendo ao seguinte roteiro:  
 
a) Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, para exame e formulação de 

eventuais impugnações;  
b) Análise da documentação oferecida, com conseqüente pronunciamento, na mesma assentada se 

possível, do julgamento da habilitação;  
c) Rubrica da documentação analisada, juntamente com os representantes credenciados das licitantes 

que a tanto se interessarem.  
d) Devolução dos envelopes de preço fechados, inviolados, mediante recibo, às participantes 

inabilitadas, desde que não haja recurso ou na hipótese de desistência de retenção do prazo 
recursal.  

 
 

7. DA ABERTURA DA 3ª FASE / PROPOSTA DE PREÇOS E CORREÇÃO DE ERROS 
 
7.1. A abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta de Preços”, fica condicionada à 
inexistência de impedimento legal, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou 
desde que assinado o termo de renúncia ao direito de recurso pelas licitantes. 
  
7.2. A Comissão, no procedimento de exame das propostas, de imediato eliminará aquelas que: 
a) Excedam o valor de orçamento elaborado pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - 

FUNDECC, indicado no subitem 2.1 deste edital; 
b) Não tenham observado preceitos da legislação e ou termos do presente edital;  
c) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão 

de seu enunciado;  
d) Não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;  
e) Tenham os preços considerados inexeqüíveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, na 

sua redação vigente.  
 
7.3. As propostas serão verificadas pela Comissão de Licitação quanto a erros aritméticos, na sua 
computação ou em seu somatório. Eventuais erros serão corrigidos da seguinte maneira:  
a) Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão; e  
b) Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço 

unitário prevalecerá. 
 
7.4. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão de Licitação de acordo com o 



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 

 
 

7 
 

procedimento acima para correção de erros e será submetido à licitante interessada que, não o 
aceitando, terá sua proposta desclassificada.  
 
 
 

8. DO JULGAMENTO 
8.1. O julgamento da proposta será realizado em conformidade com o disposto no art. 43 e seguintes da 
Lei n

o
 8.666/93, suas alterações, e nas demais normas legais pertinentes com este Edital, e será 

vencedora do certame a empresa que apresentar a proposta de acordo com as especificações e ofertar 
o menor preço global. 
8.1.5. No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração os atendimentos às especificações da 
TOMADA DE PREÇO e a conformidade do preço proposto com aquele de mercado ou constante do 
sistema de registro de preços, sendo a classificação com base no CRITÉRIO DE MENOR PREÇO GLOBAL.  
8.1.6. O julgamento das propostas será proferido e dado a conhecer aos interessados em até 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de abertura das mesmas, caso não haja interposição de recursos que 
protelem a decisão ou qualquer fato que dificulte a análise do julgamento. 
8.1.7. Em caso de empate, após atendido ao §  2º do art. 3º da Lei n

o
 8.666/93 e art.45,§ 2º da Lei 

8666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.  
8.1.8. A inobservância de qualquer das condições implicará na desclassificação da proposta, podendo, 
contudo, a Comissão encarregada do julgamento, no interesse da Administração, relevar omissões 
puramente formais desde que não resultem prejuízo para o entendimento da proposta ou para a 
Administração Pública. 
8.1.9. Os membros da Comissão e os representantes das empresas, examinarão as propostas, que serão 
por todos rubricadas, não cabendo qualquer reclamação pela proponente que, comparecendo, se 
abstiver de rubricá-las. 
8.1.10. Será lavrada ata circunstanciada da audiência, de que constarão todas as ocorrências, devendo 
ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação, e pelos licitantes que participarem da reunião, e 
que desejarem assiná-la, ficando entendido, desde já, que proponentes que não assinarem, aceitam, na 
íntegra, todo o seu teor. 
8.1.11.É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar instrução do processo nos termos da parte inicial 
do art.43, § 3º Lei nº 8.666/93, podendo suspender o julgamento para análise e apreciação do 
Coordenador do Projeto. 
 

9. DOS RECURSOS 
9.1. Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso, conforme preceitua o art. 109 da Lei n

o
 

8.666/93, ficando o resultado da licitação condicionado ao julgamento do recurso. 
9.2. Na hipótese de interposição de recurso, o mesmo deverá ser entregue no endereço indicado no 
preâmbulo deste edital, exclusivamente, não sendo aceitos recursos transmitidos por meios 
eletrônicos. 
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1.Multa de um por cento (1%) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada para 
entrega do serviço, calculada sobre o valor do serviço em atraso. 
10.1.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de uma 
multa correspondente a de 2% até 30% (dois por cento até trinta por cento) sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 
10.1.2. advertência; 
10.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo período de 2 (dois) anos; 
10.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 
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10.1.5. Previamente à aplicação das penalidades mencionadas neste item, a contratada será notificada 
por escrito, garantindo-se-lhe ampla defesa. 
10.1.6. A aplicação de uma das penalidades previstas no subitem 10.1 não exclui a possibilidade de 
aplicação das outras. 
10.1.7. Os prazos para execução dos serviços serão os definidos no Termo de Referência, sem 
possibilidades de prorrogação, estando a empresa contratada sujeita às penalidades em razão da não 
execução do trabalho ou desvio dos objetivos apresentados. 
 
 

11. DA RESCISÃO 
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei, sem prejuízo das penalidades estabelecidas na cláusula anterior. 

11.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
11.2.1. o não cumprimento de cláusula contratual; 
11.2.2. o cumprimento irregular de cláusula contratual; 
11.2.3. a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato; 

11.2.4. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

11.2.5. o cometimento reiterado de faltas devidamente anotadas; 
11.2.6. a decretação de falência ou a instauração de insolvência; 
11.2.7. a dissolução da sociedade ou a falência da licitante vencedora; 

11.2.8. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
11.2.9. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
 

12. DO PAGAMENTO 
12.1 Do valor apresentado para pagamento, será efetuado a retenção na fonte, referente ao IRPJ – 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – Contribuição Sobre o Lucro Líquido; COFINS – Contribuição 
para a Seguridade Social, e a Contribuição para o PIS-PASEP, em obediência ao disposto na Lei n

o
 

9.430/96 e na Instrução Normativa Conjunta SRF n
o
 1, de 9/1/97, exceto para empresas que forem 

optantes pelo “SIMPLES”, e apresentarem cópia do Termo de Opção, após recebimento da Nota de 
Empenho.   
12.2. O crédito será efetuado na conta da empresa. 
12.3. O pagamento será efetuado MEDIANTE MEDIÇÕES MENSAIS, sendo previsto 40% (quarenta) por 
cento para primeira, 30% (trinta) por cento para  a segunda medição e 305 (trinta) por cento para a 
terceira etapa, com a apresentação das respectivas notas fiscais. 
12.3.1. Todas as medições devem ser previamente autorizadas para fins de pagamento pelos fiscais do 
contrato conforme item 4.4. 
12.3.2. Os pagamentos correspondentes somente serão feitos após a aceitação expressa dos serviços 
pelo Coordenador e nos termos do termo de referência, aprovado pelos fiscais dos serviços. 
12.4. No caso do fornecedor estar com a documentação vencida por ocasião do pagamento, este ficará 
suspenso até que a empresa regularize sua situação. 
12.5. As filiais de empresas que possuírem domicílio fiscal próprio e emitirem Nota Fiscal de venda de 
material farão seu cadastramento independente da matriz. 
12.6. Nos casos da contabilidade e o recolhimento de tributos federais serem centralizados na matriz, a 
filial, para efeito de cadastramento, fará prova contábil com a documentação da matriz e da quitação 
dos tributos federais, com documentação própria. 
12.7. A consulta de que trata o subitem 12.4, será feita por meio do CNPJ/MF constante na Nota Fiscal 
apresentada à FUNDECC. 
 

13. DOS RISCOS DA CONTRATADA 
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13.1. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou 
morte que ocorram durante a execução do contrato e em conseqüência de tal execução são de 
responsabilidade da contratada.  
  
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
da obra, tais como: 
a)salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vale-refeição; 
f) Vale-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
14.2..manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
14.3.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 CONTRATANTE; 
14.4.responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou  reduzindo essa 
responsabilidade a Comissão de Fiscalização, 
14.5.responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados  durante a execução da 
obra;  
14.6.arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE; 
14.7.assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade 
e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
14.8.verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução da obra, no caso de falhas, erros, 
discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, 
caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à  CONTRATANTE, de forma a evitar 
empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra,  
14.9.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) anos, 
14.10.providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de 
evitar qualquer tipo de acidente;  
14.11.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; 
14.12.prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93; 
14.13.submeter à aprovação, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico 
envolvido com a execução da obra; 
14.14.fornecer e preencher o Diário de Obra, 
14.15.comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário; 
14.16.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; 
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14.17.responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela Comissão de Fiscalização da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
14.18.responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
14.19.providenciar, a suas expensas, atestado de equivalência de desempenho dos materiais 
apresentados perante a instituições ou fundações capacitadas para esse fim, quando do uso de 
equivalente descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a Comissão de Fiscalização da 
CONTRATANTE julgar necessário;  
14.20.providenciar, após a assinatura do presente Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via à Comissão de 
Fiscalização da CONTRATANTE; 
14.21.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; 
14.22.submeter à aprovação da Comissão de Fiscalização, 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; 
14.23.submeter à Comissão de Fiscalização da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a 
serem empregados nos serviços antes de sua execução; 
14.24.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; 
14.25.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; 
14.26.manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório; 
14.27.efetuar o registro do contrato no Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, cumprindo-se o disposto na Lei nº 6.496, de 1977; 
14.28.manter, durante todo o período de execução dos serviços, em local estratégico,"container", tipo 
caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes dos serviços; 
14.29.cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho e 
providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que 
eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução do 
objeto deste Contrato. É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: 
Equipamento de Proteção Individual (EPI e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). O não 
cumprimento desta obrigatoriedade proporcionará a interrupção dos serviços, a qualquer momento, 
pela Fiscalização da CONTRATANTE. Não poderá permanecer trabalhando qualquer operário que se 
recursar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados; 
14.30.responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de segurança;  
14.31.responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes aos seus funcionários, formado de conjunto de 
jaleco com logotipo da firma, calça cumprida do mesmo tecido (brim ou sarja), botina de couro com 
solado de borracha e crachá com fotografia 3x4, para todos os operários (inclusive o encarregado), o uso 
do uniforme será obrigatório no recinto da CONTRATANTE. É terminantemente proibido uso de 
sandálias ou chinelos por parte dos operários. A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, 
independentemente de aviso ou notificação, suspender a execução dos serviços, se constatar a falta de 
tais equipamentos e uniforme. 
14.32.manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do local de serviço, 
especial as de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de 
materiais, entulhos e detritos em geral; 
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14.33.estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação 
de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o caso de equipamentos de combate a 
incêndio; 
14.34.manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate 
de incêndio, na forma das disposições em vigor; 
14.35.assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
14.36.assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
14.37.assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
14.38.apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação de 
regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, até 15 (quinze) dias contados da solicitação da 
CONTRATANTE: 
a) Cópias do Livro de Registro de Empregados. 
b) Cópias das Carteiras de Trabalho e Previdência Social. 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
d) Certidão ou Recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. 
e) Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques 
acompanhados da devida comprovação de recebimento pelos empregados. 
f) Guia de recolhimento do INSS. 
g) Guia de recolhimento do FGTS.  
h) Relação de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP – RE. 
i) Relação comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e do vale-transporte. 
14.39.assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 
objeto deste Contrato. 
14.40. Deverá a CONTRATADA observar, também, que é expressamente proibida a contratação de 
servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato, bem 
como a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da CONTRATANTE. 
14.41. Em atendimento à Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar à Comissão de Fiscalização a comprovação da origem de 
toda a madeira a ser utilizada na execução da obra. Fica a CONTRATADA, também, obrigada a, 
sempre que houver disponibilidade local, utilizar agregados reciclados desde que, haja suficiente 
capacidade de suprimento na região, custo inferior em relação aos agregados naturais e aprovado 
previamente pela Comissão de Fiscalização, bem como utilizar materiais reciclados, reutilizados 
ou biodegradáveis desde que aprovados previamente pela Fiscalização e que não comprometam 
estruturalmente a edificação nem questões relacionadas a conforto térmico e durabilidade dos 
materiais. 

14.42.Quanto às indicações de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser 
considerado como EQUIVALENTE OU SIMILAR o material ou elemento que por analogia total ou 
equivalência, apresentar idêntico desempenho da função técnica e que apresentem as mesmas 
características exigidas no Anexo I e demais anexos do Edital. Caberá à CONTRATADA, por meio de 
laudos técnicos, testes, exames ou certificados de órgãos competentes, comprovar a EQUIVALÊNCIA. 
14.43.A critério de acompanhamento da execução da obra, a CONTRATADA deverá apresentar à 
Comissão de Fiscalização, quando do início de seus trabalhos, um cronograma quinzenal de atividades e 
serviços. 
14.44.Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar à CONTRATANTE, quando da conclusão dos serviços, o 
"as buit", com todas as informações e detalhes atualizados de todas as alterações e modificações, 
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previamente autorizadas pela Fiscalização, ocorridas durante a execução da obra, sob pena de não ter 
aprovada sua última medição. O "as buit" deverá ser entregue em CD com os arquivos em formato DWG 
AutoCad 2004. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
15.1.Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra. 

 
15.2.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da licitante vencedora. 

 
15.3.Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da Fiscalização instituída para esse 
fim, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações pertinentes. 

 
15.4.Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua 
execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido à CONTRATANTE e aprovado pela 
Administração, desde que comprovada a necessidade deles. 

 
15.5.Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE Lavras ou com as especificações constantes neste Edital. 

 
15.6.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. 

 
15.7.Solicitar que seja refeito o serviço recusado, em conformidade com o disposto nesta Tomada de 
Preços. 
  

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Somente serão admitidos como representantes dos licitantes aqueles que portarem procuração a 
ser entregue no início da audiência, com poderes para decidir sobre todos os atos da licitação. 
16.2. Fica assegurado à Comissão de Licitação o direito de, no interesse da Administração, sem que 
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização: 
16.3. Anular ou revogar a presente TOMADA DE PREÇO a qualquer tempo, por ilegalidade ou interesse 
público, conforme preconiza o art. 49 da Lei n

o
 8.666/93, e suas alterações, dando ciência aos 

interessados mediante a publicação na imprensa oficial. 
16.4. A participação nesta TOMADA DE PREÇO implicará na aceitação plena e irretratável das normas do 
edital, e especificações que o acompanham e o integram, bem como na observância e submissão aos 
preceitos legais e regulamentares em vigor, notadamente na Lei n

o
 8.666/93, e alterações 

subseqüentes. 
16.5. Poderá a CPL/FUNDECC adotar soluções de saneamento de problemas ou defeitos encontrados 
nas propostas, caso o defeito for sanável, enquadrando como simples irregularidade, permitindo a 
ampliação da competição. 
16.6. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pelo Setor de Compras, no Prédio da FUNDECC - 
Campus da UFLA - CEP 37200-000 - Lavras - MG, ou para Caixa Postal 3060, telefones (35) 3829-1911 ou 
(35) 3829-1868, bem como pelo Coordenador do Projeto. 
16.7. Fica eleito o foro da justiça federal da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais, para dirimir as 
questões que porventura venham a surgir, por força do presente instrumento, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Lavras(MG), 12 de julho de 2013. 
 

Vera Lúcia Matias 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa) 
 
 
  

CARTA DE PREPOSTO 
  

 

                                                                       (Local  e  data)           
  
  
À  
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC  
 
  

  
  
Prezados Senhores    
  
Apresentamos o(a) Senhor(a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profissão, estado 

civil)....................,  portador(a) da Cédula de Identidade nº ..........................., CPF n° .............................. , 
residente e domiciliado na Av/Rua ....................... , n°......, Bairro.................... , na cidade de 
....................... , Estado ...............,para representar nossa 
Empresa......................................................,CNPJ ..........................,situada na Av/Rua..................... , 
n°........, Bairro..............., na cidade de.................., Estado............, na sessão de abertura dos envelopes  
de nºs 1 e 2, correspondentes, respectivamente, à  1ª FASE / HABILITAÇÃO e a 2ª FASE / PROPOSTA DE 
PREÇOS, do Processo Licitatório 3000/001/2013, Tomada de Preços 001/2013,  destinada  à 
contratação de empresa para ELABORAR PROJETO ELÉTRICO,  MONTAGEM DA CABINE DE MEDIÇÃO, 
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE UMA 
CABINE DE ENTRADA DE ELETRICIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO DE LAVRAS, no município de 
Lavras, que está apto e autorizado(a) a decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no 
certame, incluída a renúncia de prazo e do direito de recurso sobre decisões pronunciadas.   
  
  
Atenciosamente   
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ANEXO III – DA VISITA TÉCNICA 

 

As visitas técnicas poderão ser realizadas nos horários de 08:00 ás 11:00 e 14:00 ás 17:00, conforme 

datas abaixo, devidamente agendadas. 

Responsável: Professor Joaquim Paulo da Silva                        ou e-mail:Joaquim@dex.ufla.com 

 

 

 

 
Dia 17/07/2013 

 
Período : Manhã  

 
Dia 18/07/2013 

 
Período: Tarde 

 
Dia 19/07/2013 

 
Período: Integral   
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ANEXO IV  

TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO DE VISITA  TÉCNICA 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa) 

Assinatura do representante legal da empresa Autenticação em Cartório 

 

 
À  
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC  
 
  

Ref. – Licitação nº ........................  

Prezados Senhores:  
  
  
Declaramos, para todos os fins e efeitos, e sob as penas da Lei, que recebemos todos os documentos 
pertinentes a esta licitação, fornecidos pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - 
FUNDECC. Declaramos conhecer todas as especificações e detalhes técnicos constantes do edital de 
licitação em referência, em especial o termo de referência que integra o edital de licitação origem, pelo 
que assumimos responsabilidade pela perfeita elaboração do objeto licitado, respondendo pelas 
conseqüências decorrentes de qualquer detalhe de inadequação técnica ou desobediência às normas da 
ABNT e suplementos técnicos correntes. Declaramos, também, nosso compromisso de manter à frente 
dos serviços a equipe técnica necessária à consecução dos objetivos contratuais, liderada pelo(s) 
Responsável(is) Técnico(s) cujo(s) atestado(s) sustenta(m) nossa habilitação na licitação de origem. 
Declaramos, finalmente, que nos responsabilizamos por todo e qualquer dano que venha a ser causado 
à Administração Pública ou a terceiros, desde que decorrente das ações a nosso cargo, obrigando-nos a 
repará-los ou indenizá-los sem comprometimento da Fundação de Desenvolvimento Científico e 
Cultural – FUNDECC e ao Comitê Gestor de Implantação do Parque Científico-Tecnológico de Lavras - 
MG, contratante.  
  

 
(carimbo da empresa e assinatura do seu representante legal) 

  
Identificação do declarante: 
Nome:  
C.I. nº:  
  
Concordância do(s) RT(s) - identificação(ões) e assinatura(s): 
 
Nome:  
CREA nº  
 
Nome:  
CREA nº  
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO RELATIVA A MÃO DE OBRA DE MENORES   
  

  

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)  

  
 

DECLARAÇÃO  
  
  
REF.: Licitação nº .............................  
 
............................................, inscrita no CNPJ n.º ........................................., por seu representante legal, 

o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ......................................... 

e do CPF n.º ................................. DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854 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 (    )  

  
  

  
(LOCAL E DATA)  
  
  
   
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)   

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)  
  
  
  
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO VI 
RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA  

  

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)  

 
 
  
Apresentamos, para atender às exigências do Edital de Licitação nº. ......................., destinada à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETO ELÉTRICO,  MONTAGEM DA 
CABINE DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETIVANDO A 
INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE ELETRICIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO DE LAVRAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(LOCAL E DATA)  
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)  
  
 
 
 
 
 

  

NOME  ESPECIALIZAÇÃO  
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS INDICADOS  

  
 
  
  

Ref. – Licitação nº ........................  

   
  

AUTORIZAÇÃO  
  
  
  
Autorizo a inclusão do meu nome como integrante da Equipe Técnica que participará na ELABORAÇÃO 
DE PROJETO ELÉTRICO,  MONTAGEM DA CABINE DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O 
MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE 
ELETRICIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO DE LAVRAS, no município de Lavras, comprometendo-me a 
participar efetivamente dos trabalhos, caso venha a ser adjudicado o Contrato com a 
Empresa......................................................  
  
  
  
Lavras, ....... de ............................ de ...............  
  
  
 Assinatura 
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ANEXO VIII 
PROPOSTA COMERCIAL   

  
  
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa) 
 

 
 

(Local e data)  
 
À  
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC.  
  
REF.: LICITAÇÃO Nº ..................................  
  
  
Prezados Senhores  
  
  
Encaminhamos a V. Sªs. nossa proposta para ELABORAR PROJETO ELÉTRICO,  MONTAGEM DA CABINE 
DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETIVANDO A 
INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE ELETRICIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO DE LAVRAS, 
no município de Lavras. 
Comprometemo-nos à execução de todos os serviços propostos, nos seguintes termos:  
  
 Valor total: R$ ......................... (........................); 
 
 Prazo de validade: ....... (.............................) dias, contados a partir da data desta licitação; 
 

Prazo de execução: ...... (........................) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem 
de Início pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC ; 
  
  Responsável(eis) Técnico(s):  
 
  .................................................................................................;  

  
  Representante legal:  
 
  ............................................................................................................... .  
  
 (NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA  EMPRESA)   
(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)  
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ANEXO IX 
MINUTA DO CONTRATO  

 
  

CONTRATO nº ........./...... QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E CULTURAL E ............................NA 

FORMA ABAIXO: 

 
Contrato que entre si fazem a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC, e 
.............................................................................. para ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO,  
MONTAGEM DA CABINE DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, 
OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE ELETRICIDADE NO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE LAVRAS, no município de Lavras,  na forma seguinte: 
   
CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES - REPRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO 
 
1.1. São partes contratantes a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC, de ora em 
diante denominada Contratante, com sede nesta cidade, na Rua ....................................., nº ................, 
Bairro ................, CNPJ: ........................................... e ....................................................... de ora em 
diante denominada Contratada, com sede na .................................................................. 
................................................................, CNPJ: ................................................. através de seus 
representantes ao final nomeados. 
 
1.2. O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em ......../......../2013, Processo 
Licitatório de nº 3000/00/2013, Tomada de Preços n° 00/2013, homologada pela Diretora Executiva da 
Contratante em......./....../20XX, em despacho exarado às fls. ................  do processo próprio. 
  
1.3. As partes se subordinam à legislação regedora de licitações e contratos, em especial à Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber e às cláusulas do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO  
 
2.1. É objeto do presente contrato a execução, a ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO,  MONTAGEM 
DA CABINE DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, 
OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE ELETRICIDADE NO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE LAVRAS, no município de Lavras, adjudicados à contratada por força do julgamento 
da licitação nº 00/2013, atendidas as especificações e normas ditadas pelo contratante, submetido o 
contrato às peças constitutivas ou integrantes do edital origem e à proposta da contratada – peças que, 
conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento independentemente de 
transcrição.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

 
3.1. A contratante pagará à contratada, pelos trabalhos propostos, de acordo com o termo de 
referência, sendo feito por MEDIÇÕES MENSAIS, sendo previsto 40% (quarenta) por cento para primeira, 
30% (trinta) por cento para a segunda medição e 35% (trinta) por cento para a terceira etapa, com a 
apresentação das respectivas notas fiscais. 
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3.1.1. Os preços são irreajustáveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e 
desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como 
quaisquer outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza. 
  
3.1.2. Quando na execução do contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de serviços previstos na 
planilha de preços original, estes serão considerados a preços constantes da proposta e incorporados ao 
contrato mediante Termo de Aditamento. 
  
3.1.3. Quando se tratar de serviços extras, não previstos na planilha de preços original, estes serão 
pagos a preços acordados entre as partes, a nível do mês do acordo e incorporados ao contrato 
mediante Termo de Aditamento. 
  
3.1.3.1. O valor inicial do contrato deverá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual a ser 
aditado, observado o disposto no §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
  
3.1.3.2. A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de reajustamento 
de preços, na forma da lei. 
  
3.1.4. A execução de serviços extras somente será efetivada com prévia e expressa autorização da 
Diretoria Executiva, condicionada à necessária cobertura orçamentária e financeira. 
  
3.2. As medições serão mensais e deverão corresponder a períodos, do primeiro ao último dia de cada 
mês, podendo excepcionalmente corresponder a período inferior, nos casos em que os serviços se 
refiram ao primeiro ou ao último mês de vigência do contrato, ou ainda em caso de suspensão 
temporária do serviço, por ordem do contratante. 
  
3.3. O pagamento dos serviços executados será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente 
ao da elaboração da medição mensal, será liberado mediante a apresentação pela contratada dos 
documentos abaixo relacionados e se processará através do Banco, Agência e conta-corrente que 
deverá constar na Nota Fiscal emitida pela contratada. 
 
3.3.1. O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos documentos 
exigíveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso II, letras a, b, c e parágrafos 1, 2, 3 e 4 da 
letra “e”, IN nº 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber: 
 CND do INSS e CRF do FGTS; 
 Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração dos serviços, mediante 

cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da 
empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim a CONTRATANTE de 
qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos. 

 
3.3.2 A contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, relativa à 
execução do objeto desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota 
Fiscal. 
  
3.3.3  Em nenhuma hipótese a contratada terá direito a pagamento por serviços que executar em 
virtude de ordens verbais. 
 
3.4. Em caso do não atendimento ao disposto no item 3.3, o valor da medição será atualizado 
monetariamente a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subseqüente ao período medido, até 
a data do seu efetivo pagamento, mediante a utilização do INPC, ou outro índice oficial que vier a 
substituí-lo. 
 
 



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 

 
 

34 
 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO  
 
4.1. Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1(um) ano após a apresentação da 
proposta da adjudicatária, os preços das atividades desempenhadas a partir do mês seguinte ao de 
aniversário serão reajustados a partir desta data, para cobrir flutuações de custos dos insumos na 
mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos 
pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 
 
R = I1 – I0   x  V    
           I0  
 
Onde:  

R = Reajuste  
I1 = índice do mês de aniversário da proposta  
I0 = índice do mês da apresentação da proposta  
V = Valor da fatura a ser reajustada  
  
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 39 (trinta e nove). 
  
4.2. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice 
que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.  
  
4.3. No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da contratada, os reajustes serão 
calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.  
 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
  
5.1. O valor deste Contrato é de R$ ............... (...................................). 
  
5.2. As despesas decorrentes da execução do objeto licitado correrão à conta de FAPEMIG TCT 
16.024/2010. Prestação de Serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  
  
6.1. Como garantia de execução dos serviços, a contratada no ato da assinatura deste contrato, prestará 
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, numa das modalidades previstas no § 1º 
do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 
6.2. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas 
legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato. 
  
6.3. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pelos fiscais do contrato à 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC , do Termo de Recebimento Definitivo –
TRD dos serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS   
  
7.1. A contratada executará os serviços observando rigorosamente os prazos previstos no termo de 
referência  90 (noventa) dias para a entrega da cabine,   em obediência as suas normas técnicas. 
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CLÁUSULA OITAVA –- ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
  
8.1. O presente contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no art. 65 e parágrafos, 
da Lei 8.666/93, com redação dada pelo art. 1º da Lei Federal nº 9.648/98. 
 
CLÁUSULA NONA –- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO   
  
9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste contrato serão feitos por Joaquim 
Paulo da Silva e Rodrigo Araújo Marques, segundo o disposto nos arts. 66 e 67, da Lei 8.666/93.  
  
9.1.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste contrato, poderão ser 
complementados com os serviços de apoio de firma de consultoria devidamente credenciada pela 
contratante, obedecidos os pressupostos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA –- NOVAÇÃO   
  
10.1. Qualquer tolerância por parte do contratante na exigência do cumprimento do presente contrato 
não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer 
tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO  
  
11.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73 e 74, da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –- CESSÃO 
  
12.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa do 
contratante, este contrato poderá ser cedido ou transferido parcialmente. 
  
12.1.1. Ocorrendo a hipótese prevista nesta Cláusula, a cessionária deverá preencher todas as condições 
exigidas da cedente para assinatura deste Instrumento.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
13.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a adjudicatária/ 
contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, arts. 81 e 86 a 88. 
 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Fundação de Desenvolvimento 
Científico e Cultural - FUNDECC serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, obedecidos os seguintes critérios : 
 
13.2.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o 
descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção. 
 
13.2.2. Multa, nas seguintes condições: 
  

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço não realizado no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 
contratadas;  

 
13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Federal, por prazo definido em Lei; 
  
13.2.4. 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 do 
fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração Pública Federal pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do 
mesmo; 
  
13.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 13.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será descontado do 
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Federal ou 
cobrado judicialmente. 
  
13.4. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento administrativo, 
de ofício ou por provocação dos fiscais do presente contrato. 
 
13.5. As sanções previstas nos itens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4, poderão ser aplicadas cumulativamente à 
prevista no 13.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
  
13.6. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
da obra, tais como: 
a)salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vale-refeição; 
f) Vale-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
14.2..manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
14.3.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 CONTRATANTE; 
14.4.responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou  reduzindo essa 
responsabilidade a Comissão de Fiscalização, 
14.5.responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados  durante a execução da 
obra;  
14.6.arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE; 
14.7.assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade 
e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
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14.8.verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução da obra, no caso de falhas, erros, 
discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, 
caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à  CONTRATANTE, de forma a evitar 
empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra,  
14.9.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) anos, 
14.10.providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de 
evitar qualquer tipo de acidente;  
14.11.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; 
14.12.prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93; 
14.13.submeter à aprovação, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico 
envolvido com a execução da obra; 
14.14.fornecer e preencher o Diário de Obra, 
14.15.comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário; 
14.16.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; 
14.17.responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela Comissão de Fiscalização da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
14.18.responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
14.19.providenciar, a suas expensas, atestado de equivalência de desempenho dos materiais 
apresentados perante a instituições ou fundações capacitadas para esse fim, quando do uso de 
equivalente descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a Comissão de Fiscalização da 
CONTRATANTE julgar necessário;  
14.20.providenciar, após a assinatura do presente Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via à Comissão de 
Fiscalização da CONTRATANTE; 
14.21.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; 
14.22.submeter à aprovação da Comissão de Fiscalização, 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; 
14.23.submeter à Comissão de Fiscalização da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a 
serem empregados nos serviços antes de sua execução; 
14.24.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; 
14.25.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; 
14.26.manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório; 
14.27.efetuar o registro do contrato no Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, cumprindo-se o disposto na Lei nº 6.496, de 1977; 
14.28.manter, durante todo o período de execução dos serviços, em local estratégico,"container", tipo 
caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes dos serviços; 
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14.29.cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho e 
providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que 
eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução do 
objeto deste Contrato. É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: 
Equipamento de Proteção Individual (EPI e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). O não 
cumprimento desta obrigatoriedade proporcionará a interrupção dos serviços, a qualquer momento, 
pela Fiscalização da CONTRATANTE. Não poderá permanecer trabalhando qualquer operário que se 
recursar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados; 
14.30.responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de segurança;  
14.31.responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes aos seus funcionários, formado de conjunto de 
jaleco com logotipo da firma, calça cumprida do mesmo tecido (brim ou sarja), botina de couro com 
solado de borracha e crachá com fotografia 3x4, para todos os operários (inclusive o encarregado), o uso 
do uniforme será obrigatório no recinto da CONTRATANTE. É terminantemente proibido uso de 
sandálias ou chinelos por parte dos operários. A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, 
independentemente de aviso ou notificação, suspender a execução dos serviços, se constatar a falta de 
tais equipamentos e uniforme. 
14.32.manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do local de serviço, 
especial as de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de 
materiais, entulhos e detritos em geral; 
14.33.estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação 
de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o caso de equipamentos de combate a 
incêndio; 
14.34.manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate 
de incêndio, na forma das disposições em vigor; 
14.35.assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
14.36.assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
14.37.assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
14.38.apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação de 
regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, até 15 (quinze) dias contados da solicitação da 
CONTRATANTE: 
a) Cópias do Livro de Registro de Empregados. 
b) Cópias das Carteiras de Trabalho e Previdência Social. 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
d) Certidão ou Recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. 
e) Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques 
acompanhados da devida comprovação de recebimento pelos empregados. 
f) Guia de recolhimento do INSS. 
g) Guia de recolhimento do FGTS.  
h) Relação de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP – RE. 
i) Relação comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e do vale-transporte. 
14.39.assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 
objeto deste Contrato. 
14.40. Deverá a CONTRATADA observar, também, que é expressamente proibida a contratação de 
servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato, bem 
como a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da CONTRATANTE. 
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14.41.Em atendimento à Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar à Comissão de Fiscalização a comprovação da origem de toda a madeira a ser 

utilizada na execução da obra. Fica a CONTRATADA, também, obrigada a, sempre que houver 

disponibilidade local, utilizar agregados reciclados desde que, haja suficiente capacidade de suprimento 

na região, custo inferior em relação aos agregados naturais e aprovado previamente pela Comissão de 

Fiscalização, bem como utilizar materiais reciclados, reutilizados ou biodegradáveis desde que 

aprovados previamente pela Fiscalização e que não comprometam estruturalmente a edificação nem 

questões relacionadas a conforto térmico e durabilidade dos materiais. 

 
14.42.Quanto às indicações de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser 
considerado como EQUIVALENTE OU SIMILAR o material ou elemento que por analogia total ou 
equivalência, apresentar idêntico desempenho da função técnica e que apresentem as mesmas 
características exigidas no Anexo I e demais anexos do Edital. Caberá à CONTRATADA, por meio de 
laudos técnicos, testes, exames ou certificados de órgãos competentes, comprovar a EQUIVALÊNCIA. 
 
14.43.A critério de acompanhamento da execução da obra, a CONTRATADA deverá apresentar à 
Comissão de Fiscalização, quando do início de seus trabalhos, um cronograma quinzenal de atividades 
e serviços. 
 
14.44.Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar à CONTRATANTE, quando da conclusão dos serviços, o 
"as buit", com todas as informações e detalhes atualizados de todas as alterações e modificações, 
previamente autorizadas pela Fiscalização, ocorridas durante a execução da obra, sob pena de não ter 
aprovada sua última medição. O "as buit" deverá ser entregue em CD com os arquivos em formato DWG 
AutoCad 2004. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.1.Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra. 

 
15.2.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da licitante vencedora. 

 
15.3.Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da Fiscalização instituída para esse 
fim, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações pertinentes. 

 
15.4.Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua 
execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido à CONTRATANTE e aprovado pela 
Administração, desde que comprovada a necessidade deles. 

 
15.5.Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE Lavras ou com as especificações constantes neste Edital. 

 
15.6.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. 

 
15.7.Solicitar que seja refeito o serviço recusado, em conformidade com o disposto nesta Tomada de 
Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –- VIGÊNCIA 
  
16.1. O prazo de vigência deste Contrato será de .......... (................. .............) dias, contados da data do 
recebimento, pela contratada, da respectiva ordem de início. A ordem de início será emitida no prazo 
máximo de 15 dias, contados a partir da publicação do extrato no órgão oficial. 
  
16.2. A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO 
 
15.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  –- FORO  
  
18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais para dirimir 

divergências decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, ou venha a se tornar. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

Lavras, ___ de ________________ de 20_. 

 

P/CONTRATANTE          

    

_____________________    _________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor da FUNDECC                                                               Representante da legal da empresa 

 

___________________________                                              _______________________________ 

Joaquim Paulo da Silva                                                                   Rodrigo Araújo Marques, 

Testemunhas:  

_______________________________               ____________________________ 

Nome              Nome 

CI                                                                                    CI 

CPF                                                                                CPF 
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ANEXO X 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 

 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO TOTAL – R$ 

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, MONTAGEM DA CABINE DE 
MEDIÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E EXECUÇÃO DA OBRA, 
OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE UMA CABINE DE ENTRADA DE 
ELETRICIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO DE LAVRAS. 

 

 

PREÇO GLOBAL  

 
 
 
 
 
 Representante legal:  
 
  ............................................................................................................... .  
  
 (NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA  EMPRESA)   
(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)  
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ANEXO XI 

 

...................RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................, 

com sede (endereço completo), em cumprimento ao exigido no Edital do Pregão nº ___/______ declara, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Lavras, de _____ de ________ de ______. 

 

 

 

 

Nome e número da identidade e do CPF do declarante. 

Cargo / Função na Empresa 
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