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 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08 /2022 

Processo Administrativo 7462/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Desenvolvimento Científico e 

cultural - FUNDECC – Campus Histórico da UFLA, Lavras/MG, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 014/2020, de 17/08/2020, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, por registro  de preços do Tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019, Decreto 7892 de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

DATA: 16 de maio  de 2022 

HORA: 09h 00min (horário de Brasília-DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

Este edital estará disponível em nosso site www.fundecc.org.br e será fornecido, a qualquer interessado, no 

Setor de Licitações, da FUNDECC Localizada no Campus Histórico da UFLA s/n  Telefone: (35) 3829-1878, 

ou pelo e-mail: cpl@fundecc.org.br 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de  empresa de 

engenharia e arquitetura  para realizar o “as built” do projeto de incêndio e a aprovação do PSCIP (Processo de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico) no CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) da edificação 

ocupada pelo Centro de Inovação da UFLA 

1.2 A licitação será dividida em um único item.. 

 

1.3  O critério de julgamento adotado será o Menor Preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos quanto às especificações do objeto 

 

1.4 O valor estimado dessa contratação é de R$ 35.320,39 (Trinta e cinco mil trezentos e vinte reais e trinta 

e nove centavos) conforme demostra planilha de preços no Anexo I Termo de Referencia  

 

1.4  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

             Anexo I - Termo de Referência e Anexo    

             Anexo II - Modelo de Proposta 

             Anexo III – Modelo de Vistoria   

            Anexo IV – Modelo de Minuta de Contrato  

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.fundecc.org.br/


 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 
Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

 
 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas no Convenio 237/2021 PDT&I SICONV 

919161/2021. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 

cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural 

pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006 e Lei complementar 147/2014. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s) 

 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
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4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 

16 de setembro de 2009. 

 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 

lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação. 

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.7. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

 

6.1.1. Valor unitário do item; 

 

6.1.2. Marca; 

 

6.1.3. Fabricante; 

 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 

bem no órgão competente, quando for o caso; 
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6.1.4.1. A marca ofertada pela empresa licitante vincula à sua proposta de modo que não serão aceitos produtos 

de marcas diferentes para o fornecimento, caso a empresa vença a licitação; 

 

6.1.4.2. É vedada a oferta de mais de uma marca por item. Caso seja verificada esta ocorrência, a proposta será 

desclassificada; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU – Plenário); 

 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar 

a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução 

do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 

e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto´´, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. 

 

7.9.1. O CRITÉRIO DE VALOR adotado é o de VALOR ESTIMADO  com intervalo mínimo entre os 

lances de R$ 50,00. 

 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, 

caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão 

do Ministério da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 
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7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 

de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, 

o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 

preferência, conforme regulamento. 
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3o, 

§ 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

           7.28.1. no país; 

 

7.28.2. por empresas brasileiras; 

 

7.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

7.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta 

e catálogo conforme anexo II adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados. 

 

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.5.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

sua continuidade. 

 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 

o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 
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8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará os documentos de habilitação e  eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 

ou a futura contratação, mediante a consulta ao SICAF: 

 

9.1.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

 

9.1.3.. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, 

nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018. 

 

9.2.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

 

9.2.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes 

na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

 

9.2.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica: 

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
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9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 147, de 2014 que altera a Lei Complementar 123, de 

2006 estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
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trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

9.18. Qualificação econômico-financeira: 

 

9.18.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

9.18.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três (03) 

meses da data de apresentação da proposta; 

 

9.18.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

 

9.18.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 

9.18.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

 

9.18.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 

da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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9.18.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de: 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

______________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 

______________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante 

________________ 

Passivo Circulante 

9.18.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para 

a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 

dez por cento (10%) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.19  O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 

a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspen-

sas/CGU junto ao site do Portal da Transparência, no sítio www.portaltransparencia.gov.br. 

b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal da CNJ, no sítio 

www.cnj.jus.br. 

c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade Federal de Lavras. 

 

9.19.1 - Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante em qualquer das 

consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro SICAF, no que se refere à FUNDECC, o mesmo será 

inabilitado. 

9.19.2 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões para verificar 

as condições de habilitação dos licitantes. 

 

9.20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

9.20.1  Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, , mediante a apresentação de atestado(s) 

de capacidade fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/
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9.20.2 A empresa deverá ter o Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de referência, em plena validade. 

 

9.20.3.Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 

ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

 

9.20.4 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 

um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 

10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

 

9.20.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de 

diferentes atestados de serviços    executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 

90.20.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto 

no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 

9.20.7 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo   servidor responsável 

 

9.20.8 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras 

com a contratante. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

 

11.2.1.1. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos 

pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-

Plenário, item 9.5.1 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 

direito. 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 

razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório. 

 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 
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16.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@fundecc.org.br 

 

16.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

16.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

16.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

16.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

 

16.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

16.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

16.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 

e a administração. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

 

17.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

17.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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17.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

 

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

17.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

17.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br; 

 

 

 

Lavras-MG, 02 de  Maio de 2022.                            

 

 

 

 

 

 

                                                                      ERIWELTON VILELA COELHO  

PREGOEIRO OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 
Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

 
 

                                                                             ANEXO I        

                                                                      TERMO DE REFERÊNCIA 

                                            PREGÃO ELETRONICO  Nº 08/2022 
 

1 OBJETO     

1.1 Contratação mais vantajosa de  empresa de engenharia e arquitetura para realizar o “as built” do projeto de 

incêndio e a aprovação do PSCIP (Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico) no CBMMG (Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais) da edificação ocupada pelo Centro de Inovação da UFLA. 

1.2 O projeto será composto da atualização “as built”, através de levantamento in loco elaborado pela empresa 

contratada, para verificação das instalações e equipamento de proteção contra incêndio já existente. Após isso, 

o projeto, caso necessário, será modificado e deverá ser aprovado junto ao CBMMG. 

1.3 A empresa contratada deve realizar a atualização “as built” do projeto arquitetônico da edificação ocupada 

pelo Centro de Inovação da UFLA. (o Projeto Arquitetônico corresponde às edificações, além de todo o en-

torno do Centro de Inovação: ruas, subestação de energia, estacionamento, portarias, guarita e demais áreas 

construídas) 

1.4 A empresa contratada deve realizar a entrega do conjunto de documentos necessários para licitação con-

forme anexo 1, contendo as informações necessários para a futura execução do AVCB (Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros). No memorial deve ser apresentado a parte das instalações do projeto de incêndio que já 

foi executado e será aproveitado no PSCIP; a parte que foi executada e que não pode ser aproveitada no PSCIP 

com as devidas justificativas; além de possíveis elementos do projeto que ainda não foram executados. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 De acordo com a Lei Estadual nº 14.130/2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no 

Estado de Minas Gerais, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 48.028/2020, toda edificação destinada ao uso 

coletivo deve ser regularizada junto ao CBMMG. 

2.2 O PSCIP contém as medidas de segurança contra incêndio e pânico, possibilitando prevenir a ocorrência de 

incêndio ou combatê-lo, caso ocorra. 

2.3 Logo, a contratação visa garantir o cumprimento das obrigações legais, bem como a responsabilidade quanto 

a integridade física dos usuários e do patrimônio do Centro de Inovação da UFLA. 

 

2.4 A opção pela modalidade de pregão eletrônico consagra os princípios da ampla competitividade, concor-

rência e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Desse modo, a possibilidade de competição 

entre empresas de qualquer estado, amplia as participações e ofertas ao objeto da licitação. 

2.5 E ainda  ̀ ` Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação 

de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado 

no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor``  (Art 43 ´´ § 5º   Decreto 10.024/14)  

2.6 Assim sendo, o objeto dessa licitação é caracterizado como serviços comuns,  que são serviços  cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

reconhecidas e usuais do mercado (  Art 3º,  Decreto 10. 024/14, e   Art 6º XIII,  lei 14133/21 )  

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
3.1  Um projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico pode ser definido como sendo o conjunto de 
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informações referente às especificações técnicas, necessárias para a detecção e controle do crescimento do in-

cêndio e sua consequente contenção ou extinção. As medidas de segurança exigidas serão conforme a classifi-

cação da ocupação das edificações, respectivos riscos, altura e sua área de acordo com a Legislação do Corpo 

de Bombeiros de Minas Gerais e Normas ABNT. 

3.2  O projeto deve ser constituído pela definição, dimensionamento e representação das medidas de segurança 

previstas para a edificação, incluindo a localização precisa dos componentes, caracterização técnica dos equi-

pamentos do sistema, reserva de água, bem como as indicações necessárias à execução das instalações (me-

moriais de cálculo, desenhos e especificações), de acordo com a Legislação do Corpo de Bombeiros de Minas 

Gerais e Normas ABNT. Fazem parte do escopo de elaboração do PSCIP: 

 Desenho da estrutura predial com os requisitos próprios do mesmo de acordo com as Instruções Técnicas 

do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Normas ABNT; 

 Tramitação do PSCIP junto ao CBMMG e; 

 Entrega do PSCIP após aprovação junto ao CBMMG 

O PSCIP deve ser elaborado de acordo com todas as Instruções Técnicas do CBMMG aplicáveis a 

edificação do Centro de Inovação da UFLA, além de atender as Normas Brasileiras, dentre elas: 

 NBR 5461: – Iluminação; 

 NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência; 

 NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio; 

 NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico; 

 NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

 NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto; 

 NBR 14880 - Saídas de emergência em edifícios — Escada de segurança — Controle de fumaça por pres-

surização; 

 NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e 

manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio 

 NBR 9441:1998 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

 NBR 9077:2001 - Saídas de emergência em edifícios 

 NBR 9441:1998 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

 NBR 10897:2004 - Proteção contra incêndio por chuveiro automático; 

 NBR 13860 - Glossário de termos relacionados com segurança contra incêndio; 

 NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equi-

pamentos urbanos;Decreto nº 48.028:2020 do Estado de Minas Gerais; 

OBS.: Devem ser utilizadas as devidas atualizações das normas elencadas, bem como normas complementares 

não explicitadas. 

3.3. O Projeto deve ter sua tramitação no CBMMG por meio digital, utilizando para isso o Infoscip (Sistema de 
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Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico) desenvolvido pelo CBMMG. 

 

4 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

4.1 A empresa contratada terá um prazo de até 180 dias para entregar o objeto da contratação: levando-se em 

conta um prazo de 30 dias para elaborar (readequar) o projeto e a possibilidade de ser analisado no mínimo 

quatro vezes no CBMMG (cujo prazo máximo para cada análise são 30 dias), além de 10 dias para as correções 

entre as análises. O conjunto de documentos necessários para licitação conforme anexo 1, devem ser elaborados 

de forma concomitante à aprovação do projeto. 

 

4.2 A empresa contratada deverá fornecer todos os arquivos nos formatos DWG, XLS, DOC e PDF. Os Arqui-

vos em PDF deverão conter rubrica (digital) nas páginas que não apresentarem campo para assinatura e assi-

natura (digital) nas páginas que apresentarem campo específico. Caso a contratante julgue necessário, a con-

tratada deverá entregar 1 cópia física de todos os documentos produzidos, assinadas. 

4.3 Encaminhar o PSCIP (aprovado no CBMG) bem como todos os documentos necessários  

Eriwelton Vilela Coelho - Presidente Comissão de Seleção Pública para Licitações da FUNDECC (Fundação 
de Desenvolvimento Científico e Cultural) 

 Telefone: (35) 3829-1878 / (35) 99920-5708 

 

 Email: eriwelton@fundecc.org.br 

 

4.4 Condições de entrega: O PSCIP somente será recebido caso esteja devidamente           aprovado no CBMMG. 

O PSCIP deve ser apresentado: 

 Em mídia eletrônica, gravada em pen-drive, em programa de desenho com extensão DWG, auxiliado 

por computador compatível com o sistema CAD 2018. 

 

 Com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou 

Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) impressa e devidamente assinado pelo autor do projeto; 

 

 Conjunto de documentos necessários para licitação conforme anexo 1 contendo informações neces-

sárias para a futura execução do AVCB também gravada no mesmo pen-drive.O autor do PSCIP 

deve transferir os direitos autorias do projeto para a FUNDECCC. 

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

5.1 A empresa contratada será responsável por todo o conteúdo apresentado, devendo corrigir eventuais incon-

sistências que forem identificados até a emissão do AVCB. A empresa contratada se responsabiliza em entregar 

o orçamento (e respectivas peças que tiverem relação com os valores) com as referências das bases de dados 

(SINAPI, SETOP, etc) mais atualizadas no ato da entrega. Caso seja necessário fazer cotações de mercado, estas 

deverão ter data de no máximo um mês contada a partir da entrega dos orçamentos e demais peças.  

5.2 A empresa contratada não terá qualquer obrigação de atualizar o orçamento nos seguintes casos: 

 A contratante por algum motivo não dê continuidade na licitação de empresa especializada para execu-

ção dos serviços e o orçamento perca sua validade. 

 O processo de licitação para contratação incorra em deserto e os orçamentos e cotações de mercado 

percam a validade 

mailto:eriwelton@fundecc.org.br
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 A empresa contratada será responsável pela atualização das planilhas orçamentárias e respectivas 

peças que tiverem relação com o valor da obra, nos seguintes casos: 

 A Contratante identifique, a qualquer momento, que as cotações de mercado possuem data superior a 

um mês em relação à data de entrega dos documentos. 

 

 A Contratante identifique, a qualquer momento, que as referências utilizadas não se referem aos bancos 

de preços (SINAPI, SETOP, etc) mais atualizados na data da entrega dos serviços. 

5.3 Qualquer inconsistência no conjunto de documentos necessários para licitação, conforme anexo 1, apresen-

tado pela empresa contratada, que prejudique a futura contratação para execução do PSCIP, deverá ser corrigido 

no prazo máximo de 10 dias. 

5.4 Os custos advindos desta correção devem ser assumidos pela empresa contratada. 

5.5  O prazo desta garantia se estende até a finalização da execução do PSCIP com a emissão do AVCB, em um 

prazo máximo de 10 anos (A aprovação do PSCIP assegura o atendimento da legislação então vigente por 10 

anos, para fins de obtenção de AVCB). 

 

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL 
 

6.1 Responsáveis pelo recebimento: 

 

 Eriwelton Vilela Coelho - Presidente Comissão de Seleção Pública para Licitações  

Telefone: (35) 3829-1878 / (35) 99920-5708 

 

Email: eriwelton@fundecc.org.br   

 

 Daniela Meirelles Andrade – Coordenadora do Projeto Apoio às Atividades de PDT&I na estruturação do 

Centro de Inovação UFLA. 

Fone: (35) 3829 1754 

 

Email: daniela.andrade@ufla.br 

 

7. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
 

7.1 A forma de pagamento será dividida conforme abaixo: 

 

 25% na entrega do as built dos projetos (arquitetônico e de incêndio) e protocolo do PSCIP no CBMMG 

(empresa contratada deve apresentar um comprovante do protocolo no CBMMG) 

 25% após a comprovação da aprovação do PSCIP no CBMMG. 

 50% na entrega final do pen drive, contendo o PSCI aprovado no CBMMG, além  do conjunto de docu-

mentos necessários para licitação conforme anexo 1, contendo informações necessárias para a futura exe-

cução do AVCB. 
 

8. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

8.1 A empresa contratada deve entregar o PSCIP devidamente aprovado no CBMMG, além de realizar a 

mailto:eriwelton@fundecc.org.br
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entrega do conjunto de documentos necessários para licitação conforme anexo 1, contendo as informações 

necessárias para contendo as informações necessárias para a execução do serviços e posterior emissão do 

AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). No memorial deve ser apresentado a parte das instalações 

do projeto de incêndio que já foi executado e será aproveitado no PSCIP; a parte que foi executada e que não 

pode ser aproveitada no PSCIP com as devidas justificativas; além de possíveis elementos do projeto que 

ainda não foram executados. 

8.2 A empresa contratada deve cumprir os prazos estipulados neste Termo de Referência. 

8.3 A empresa contratada deve cumprir todas as normas e instruções técnicas e toda a legislação aplicável ao 
objeto de contratação deste Termo de Referência. 
 

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.1 Prova de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU, no qual conste os seus responsáveis técnicos; 

9.2  Para habilitação técnica da equipe de trabalho é necessária demonstração de regularidade junto ao Conse-

lho de classe (CREA ou CAU) da empresa contratada e de seus responsáveis técnicos, bem como apresentar a 

relação nominal de cada profissional e a comprovação de sua qualificação através de Certidão de Acervo Téc-

nico (CAT).9.3 O projeto de incêndio deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados e em con-

formidade com as resoluções específicas de seus respectivos Conselhos (CREA ou CAU). 

9.4 Cada responsável técnico indicado pela empresa contratada para desenvolver os projetos deve comprovar 

a sua regularidade profissional junto ao seu Conselho (CREA ou CAU), preenchendo todos os requisitos 

previstos nas resoluções do CONFEA para engenheiros e CAU para arquitetos e urbanistas 

9.5 Para comprovação da habilitação técnico-profissional dos integrantes da equipe técnica, a proponente 

deve apresentar a Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU, acompanhada do respectivo 

Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrado no Conselho Competente da região onde os serviços foram executados, comprovando que a licitante 

elaborou projetos de prédio público ou edifício comercial, compatível ao objeto da licitação. Além da CAT e 

do Atestado, a licitante deverá ainda apresentar a ART/RRT que deu origem à CAT apresentada. 

9.6 Requisito mínimo para Certidão de Acervo Técnico para elaborar o PSCIP: comprovar no mínimo 40% da 

área de 16.301,20 m² que corresponde a edificação do Centro de Inovação da UFLA. 

9.7 Durante o período de vigência do contrato, será permitida a substituição dos profissionais indicados du-

rante o processo licitatório ou o acréscimo de profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisi-

tos mínimos exigidos neste edital e que seja autorizada a substituição por parte do Fiscal do contrato 

 

10. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

10.1 Para realizar o levantamento dos valores referenciais do mercado foram consultadas  cinco empresas 
conforme detalhamento abaixo. 

 

Empresa A Empresa B Empresa C  Empresa D Empresa F  

R$ 26.081,92 R$ 28.500,00 R$ 29.077,88 R$ 29.342,16 R$ 63.600,00 

MEDIA / VALOR ESTIMADO = R$ 35.320,39 (Trinta e cinco mil trezentos e vinte reais e trinta e nove reais ) 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 
11.1 A contratação visa garantir o cumprimento da Lei Estadual nº 14.130/2001, que dispõe sobre a prevenção 

contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais e estabelece que toda edificação destinada ao uso coletivo 

deve ser regularizada junto ao CBMMG. 

11.2 A implantação da prevenção de incêndio se faz por meio de atividades que visam evitar o surgimento 

do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros 

11.3 Desta forma, com a aprovação do PSCIP no CBMMG, o Centro de Inovação da UFLA terá condições de 

executar as medidas de segurança contra incêndio previstas no PSCIP, cumprindo assim a legislação, além de 

promover proteção à população presente na edificação e preservar o patrimônio material desta. 

 

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Cumprir os compromissos e atribuições relacionados nos itens dispostos anteriormente. 

12.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada , de acordo com as cláu-

sulas contratuais e os termos de sua proposta; 

12.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente desig-

nada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos em-

pregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as provi-

dências cabíveis; 

12.4 Notificar a empresa contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregulari-

dades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 

as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

12.5 Pagar à empresa contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme prestação do serviço; 

12.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da empresa contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

12.7 Não praticar atos de ingerência na administração da empresa contratada, tais como: 

 Exercer o poder de mando sobre os empregados da empresa contratada, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada; 

 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da empresa contratada, mediante a utili-

zação destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 

específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

 Considerar os trabalhadores da empresa contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passa-

gens. 

 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela empresa contratada; 
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 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do ser-

viço e notificações expedidas; 

 

13 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

13.1 1umprir os compromissos e atribuições relacionados nos itens dispostos anteriormente. 

13.2 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

13.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a des-

contar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à empresa contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

13.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em con-

formidade com as normas e determinações em vigor; 

13.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante 

de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, 

de 2010; 9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

 prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

 certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do contratado; 

 certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 

Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

13.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Co-

letivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações traba-

lhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplên-

cia não transfere a responsabilidade à contratante; 

13.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal; 

13.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em con-

dições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

13.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

13.10 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e efici-

entemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 

determinado. 
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13.11 Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

13.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

13.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua pro-

posta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.16 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equi-

pamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

13.17 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

13.18 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da contratante 

13.19 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não execu-

tarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a empresa contratada relatar à contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

14 DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

15 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação ori-

ginal; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 

16. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

16.1  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas insta-

lações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à 

quinta-feira, das 09:00 horas às 15:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone  

(35)3829-1787 ou email  wanderson.resende@ufla.br 

 

16.2 Nesta vistoria, a licitante deverá verificar o acervo da contratante a fim de conferir se dispõe de todas as 

Plantas, cortes longitudinais e transversais, quadro de áreas com área total construída, reservatórios e suas ca-

pacidades, necessários ao cumprimento das exigências visando à execução do presente objeto. Aquilo que a 

contratante não dispuser deverá ser providenciado pela licitante. 

 

16.3 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia 
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útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 

16.4  Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresen-

tando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa que comprove sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

 

16.5 Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-

drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para 

que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

 

16.6 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconheci-

mento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

16.7 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

17  MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 

17.1 Todas as ferramentas e equipamentos utilizados para a realização dos serviços constantes neste termo serão 

fornecidos (as) pela Contratada, correndo às suas expensas todas as despesas para mantê-los permanentemente 

em atividade e em perfeito estado de funcionamento. Os quantitativos dos equipamentos são de responsabili-

dade da Contratada, devendo ser quantificados em função da manutenção e conservação; 

 

17.2 Além de fornecer os equipamentos imprescindíveis à realização das tarefas, a Contratada deverá dotar todos 

os seus empregados de equipamentos de proteção individual (EPI's) que atendam as normas de qualidade e se-

gurança; 

 

17.3  Todos os EPI's utilizados pela Contratada deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) exigido 

pelo Ministério do Trabalho. 

 

 

18 CONDIÇÕES GERAIS 

18.1 A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura 

para elaborar o PSCIP do Centro de Inovação da UFLA com a finalidade de posterior execução deste projeto 

de incêndio para a obtenção do AVCB. 

18.2 A Fundecc irá definir o regime de execução a ser utilizado na presente contratação. 

18.3 A empresa contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

18.4 Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como 

toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 

 Instruções e resoluções dos conselhos CREA / CAU; 
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 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

 Normas das concessionárias locais de serviços, CEMIG, Corpo de Bombeiros, entre outros; 

 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

 Normas regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

 Legislação e normas relativas a acessibilidade de portadores de necessidades especiais; 

18.5 Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

18.6 Na proposta de preços deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclu-

sive impostos diretos e indiretos, ART, RRT, taxas para análise do projeto no CBMMG (Taxa de Segurança 

Pública), impressões, obrigações trabalhistas, taxas, transportes, carga, descarga, garantia, seguros incidentes ou 

que venham a incidir sobre o fornecimento 

 

 

  

                                                         Wanderson Resende Mendes  

                                  Engenheiro Segurança do Trabalho /UFLA 
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                                         Anexo 1 

     Instruções para elaboração dos documentos técnicos 

 

Realizar a aprovação do PSCIP (Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico) no CBMMG (Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais) da edificação ocupada pelo Centro de Inovação (Parque Tecnológico) 

da UFLA e a entrega de conjunto de documentos necessários para licitação contendo as informações para a 

futura execução do AVCB. 

 

 

Para a aprovação do PSCIP no CBMMG, será necessário: 

 

 

• AS BUILT do Projeto Arquitetônico da Edificação (o Projeto Arquitetônico corres-

ponde às edificações, além de todo o entorno do Centro de Inovação: ruas, subestação de 

energia, estacionamento, portarias, guarita...etc) 

 

 

• AS BUILT do Projeto de Incêndio do Centro de Inovação: A edificação possui um 

Projeto de Incêndio, que ainda não foi submetido à aprovação do CBMMG. O projeto de 

incêndio ainda não foi completamente executado. Além disso, houve algumas alterações 

durante a execução do Projeto Arquitetônico. Desta forma, a empresa contratada precisa 

verificar todas as alterações que serão necessárias no projeto de incêndio para a aprovação 

do PSCIP. 

 

 

• A empresa contratada deve apresentar um memorial contendo as alterações que preci-

sam ser realizadas durante a execução do projeto de incêndio para a obtenção do AVCB 

(caso necessite de alterações na parte que já foi executada). Precisa especificar a parte do 

projeto que ainda necessita ser executada. A empresa contratada deve apresentar também 

o custo total para realizar as adequações necessárias no projeto parcialmente executado 

para a obtenção do AVCB. 

 

 

Além do Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e suas respectivas peças, necessárias para aprovação       

no CBMMG, deverão ser elaboradas as seguintes peças: 

 

 

1.1 Planilha Orçamentária 

1.2 Parcela de Maior Relevância 

1.3 Composição de Custo Unitário 

1.4 Encargos Sociais 

1.5 Bonificações e Despesas indiretas – BDI’s 

1.6 Declarações do Orçamentista 

1.7 Cronograma Físico Financeiro 

1.8 Memorial descrito dos serviços a serem executado 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 Esta instrução tem por objetivo padronizar a elaboração de documentos técnicos que irão compor 

o processo licitatório na modalidade do RDC, para novos empreendimentos imobiliários da UFLA, e 

também para reformas. 

1.2 Todos os documentos, por serem técnicos, devem ser elaborados por profissionais que possuem 

registro no conselho de classe da categoria, os quais podem ser registrados por meio de: 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA –Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia; 

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica do CAU / BR –Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil; 

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica do CRT –Conselho Regional dos Técnicos Industriais. 

Não necessariamente a habilitação dos profissionais Arquitetos e Engenheiros deve estar 

relacionada em cada tipo de projeto que for detalhado nessa instrução, contudo, os profissionais devem 

seguir as habilitações concedidas em seus respectivos conselhos CAU / CREA / CRT. 

1.3 Todos os documentos com mais de uma folha, devem constar o número de páginas e nome do 

responsável na última folha, como sendo um campo para assinatura. 

1.4 Os arquivos digitais de projeto devem ser disponibilizados no formato do software para criação 

de desenhos e também em extensão .pdf. As planilhas devem ser disponibilizadas no formato do software 

para edição de planilhas eletrônicas e também em extensão .pdf. Os memoriais descritivos, declarações e 

demais textos, devem ser disponibilizadas no formato do software para edição de textos e também em 

extensão 

.pdf. 

 

2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

2.1 Os serviços necessários à construção do empreendimento devem ser classificados como 

desonerados e são obtidos nas bases referenciadas na região sudeste, porém devem seguir preferencialmente 

a ordem estabelecida: 

 

 

1º SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa Custos e Índices da Construção Civil “região central MG” 

2º SETOP - Secretaria de Transportes e Obras Públicas - MG 

3º SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital - MG 4º SICRO3 - Sistema de Custos 

Referenciais de Obras - MG 

5º CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços - SP 

6º FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação - SP 7º SIURB – Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana - SP 8º IOPES – Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - ES” 

 

2.2 Caso o serviço não exista nessas bases, é necessário fazer pesquisa de mercado, de pelo menos três 

orçamentos. Tais orçamentos devem contemplar impostos e fretes “CIF”, ou seja, o preço completo do 

serviço / material a ser fornecido. Deve-se também atentar para que a data de validade do orçamento seja 

superior à data de submissão das propostas das concorrentes no processo licitatório. O valor a ser considerado 
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dos três orçamentos, será aquele que apresentar menor valor entre o cálculo da média e da mediana, 

conforme exemplo a ser visto na Figura 1. 
 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Planilha Média x Mediana 

Deve-se observar também, que os custos unitários de insumos e serviços devem ser iguais ou menores 

que a mediana de seus correspondentes no SINAPI, em atendimento aos dispositivos do artigo 112 da Lei Nº 

12.017 de 12 de agosto de 2009 e do Decreto Nº 7.983 de 8 de abril de 2013. 

A planilha orçamentária deve conter as informações conforme pode ser visto na Figura 2 
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Figura 2. Modelo de Planilha Orçamentária 

 

 

2.3 Um arquivo da planilha sem vínculos “equações” da planilha orçamentária e do cronograma físico 

financeiro, deve ser enviado para o RDC, com os demais documentos. 

2.4 A Administração Local é a parte indireta, relacionada à mão de obra especializada de técnicos que 

não estão inclusos nos serviços diretos. Geralmente estão neste grupo, os profissionais: Encarregado Geral de 

obras, Engenheiros e Técnicos necessários para condução do empreendimento. Conforme o Acórdão nº 2622 

/ 2013 - TCU – Plenário, o percentual da Administração Local inserido sobre o custo direto é de 3,49 a 8,87 %, 
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para “Construção de Edifícios”, porém recomenda-se que esse percentual esteja variando próximo ao quartil 

médio que é de 6,23 %, o qual pode ser visto na Figura 3. Quadro percentual da Administração Local, página 3 

do Acórdão nº 2622 / 2013 

 

 

3 – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
 

 

3.1 Entre os serviços discriminados na planilha orçamentária, existem aqueles que possuem maior 

relevância técnica e/ou financeira. Na definição de tais serviços, deve- se considerar o conjunto de 

características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, 

de maior dificuldade técnica, bem como aqueles que representam maior risco para qualidade da execução. 

Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de 

suma importância para o resultado almejado pela contratação, e que muitas vezes envolvem serviços 

convencionais como alvenarias, revestimentos, etc. 

3.2 Como até o momento as leis não estabelecem um critério objetivo de selecionar as parcelas de maior 

relevância técnica e financeira, é importante ressaltar a experiência técnica do Orçamentista nesta fase de edição 

do relatório. 

3.3 No entanto, este relatório em questão, deve estabelecer as quantidades mínimas de serviços 

considerados relevantes, para que as empresas concorrentes ao processo licitatório apresentem comprovação 

de capacidade técnica para execução dos serviços estabelecidos. 

3.4 É definido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, através do TC 008.907 / 2013-7, o percentual máximo 

do quantitativo do serviço relevante “Figura 4”, calculado na planilha orçamentária. 

Figura 4. Item 9.1.2.1.2 - TC 008.907 / 2013-7 

 

 

3.5 A UFLA adota a incidência de 40% do quantitativo do serviço relevante calculado na planilha 

orçamentária, podendo adotar no máximo até 50%, objetivando melhor seleção de empresas concorrentes 

no processo licitatório. 

3.6 Por outro lado, os serviços discriminados nesta planilha devem ser abrangentes, ou seja, evita-se 

sua limitação, como exemplo discriminar as espessuras da alvenaria e da telha metálica, o tipo de aço CA, 

50 ou 60, entre outras especificações que limitam os atestados de capacidade técnica. A Figura 5 apresenta 

um modelo de planilha para “Parcelas de maior relevância técnica e valor significativo”.
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Figura 5. Modelo de planilha “Parcelas de maior relevância técnica e valor significativo” 

 

 

4 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS – CPU’s 
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4.1 A composição de custos unitários, como o próprio nome define, basicamente é a discriminação dos 

materiais, mão de obra e equipamentos envolvidos em cada serviço,e considera também as composições auxiliares, ou 

seja, aquelas composições que estão inseridas nas composições principais de cada serviço. 

A Figura 6 apresenta um modelo da planilha de composições de custos unitários. 

 

Figura 5. Modelo de planilha “Composições Analíticas com Preços Unitários” 

 

 

5 – ENCARGOS SOCIAIS 
 

 

5.1 Os encargos sociais são aplicados na mão de obra de cada serviço. As bases citadas anteriormente 

apresentam cada mão de obra “Arquiteto, Engenheiro, Técnico, Pedreiro, Serralheiro, Encanador, Bombeiro 

Hidráulico, Eletricista, Pintor, Ajudante, Servente, entre outros, já incidindo os encargos complementares. 
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5.2 Geralmente a planilha “Encargos Sociais” segue um modelo específico adotado pela PROINFRA 

para todos os processos submetidos ao RDC. 

 

 

6 – BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS – BDI’s 
 

6.1 Os BDI’s são necessários, pois envolvem os custos com Administração Central, Lucros, Despesas 

Financeiras, Garantias, Seguros, Riscos e Impostos como COFINS, PIS, ISS, CPRB. 

6.2 Existem dois tipos de BDI’s calculados para a UFLA, específicos para “Construção de Edifícios”, que 

seguem modelos específicos adotados pela PROINFRA para todos os processos submetidos ao RDC. 

6.3 O BDI Convencional “Construção de Edifícios” é de 25,92% a ser incidido em todos os serviços 

convencionais da construção civil. 

6.4 O BDI Diferenciado “Construção de Edifícios” é de 16,32% a ser incidido em todos os serviços 

considerados como instalação de equipamentos, como exemplo elevadores, plataformas elevatórias de PNE, entre 

outros. 

 

7 – DECLARAÇÕES DO ORÇAMENTISTA 
 

7.1 São necessárias declarações emitidas pelo Orçamentista relatando os critérios que foram 

considerados no desenvolvimento da planilha orçamentária. A declaração convencional padrão utilizada é a 

“Justificativa SINAPI / SETOP”, porém quando a obra será empenhada pelo Ministério da Educação - MEC, 

deve-se constar também a declaração modelo Anexo III - Compatibilidade dos Valores da Planilha 

Orçamentária com o SINAPI, constando assinaturas e número da ART ou RRT específica do orçamento. 

7.2 No caso do Orçamento, deve-se ter ART ou RRT específica para cada empreendimento, não servindo 

a ART ou RRT de Cargo e Função 

 

8 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

8.1 O cronograma físico financeiro é o documento que expressa as etapas construtivas em relação aos 

prazos e pagamentos de cada parcela do contrato. Tal documento deve ser elaborado de preferência por um 

profissional que possua conhecimentos técnicos e práticos de execução de obras. 

8.2 É importante ressaltar a distribuição mensal das etapas com suas respectivas parcelas de 

pagamento e ainda mais, o percentual mensal da Administração Local, deve ser o mesmo da soma das parcelas 

a serem pagas mensalmente, ou seja, o pagamento da Administração Local mensal, deve ser compatível com 

o serviço mensal realizado. 

8.3 A Figura 7 apresenta o modelo de um Cronograma Físico Financeiro com etapas distribuídas em 

12 meses.
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Figura 7. Modelo de Cronograma Físico Financeiro 

 
 

 

 

 

 

                                            Wanderson Resende Mendes  

                                  Engenheiro Segurança do Trabalho /UFLA 
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ANEXO II  

MODELO  MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRONICO 08/2022 

 

Trata-se de Proposta Comercial para Contratação mais vantajosa de empresa de engenharia e arquitetura 

para realizar o “as built” do projeto de incêndio e a aprovação do PSCIP (Processo de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico) no CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) da edificação ocupada pelo 

Centro de Inovação da UFLA Conforme especificações, condições e exigências descritas no Termo de 

Referencia 

IDENTIFICAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL:  
ENDEREÇO:  UF: CEP: 

TELEFONE: ( )   
EMAIL:      

         

ITEM DESCRIÇÃO  
COMPLETA 

QUANT PREÇOS UNIT PREÇO TOTAL 

     

     

     

     

                               

PESSOAL  TÉCNICO  

NOME  QUANT  FUNÇAO 

   

                           

A empresa declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do Termo de Referencia  e que 

está de acordo com tais termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições para a 

execução dos serviços a serem contratados. A Proposta Comercial ora apresentada é suficiente para cum-

prir as obrigações assumidas , incluindo as obrigações estabelecidas no Termo de Referência. 

Esta Proposta Comercial tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega. 

Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

CNPJ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

(assinatura(s) do(s) representante(s)  
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      ANEXO III 

      MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA  

    PREGÃO ELETRONICO 08/2022  

 
PREGÃO ELETRONICO 08/2022  
OBJETO: Contratação mais vantajosa de empresa de engenharia e arquitetura  para realizar 

o  “as built” do projeto de incêndio e a aprovação do PSCIP (Processo de Segurança Contra Incêndio 

e Pânico) no CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) da edificação ocupada pelo 

Centro de Inovação da UFLA. Conforme especificações, condições e exigências descritas no Termo 

de Referencia  

 
 
Pelo presente instrumento, eu .................................. CPF .............. representante da empresa 
................................................declaro que nesta data vistoriei o Centro de Inovação da UFLA, para 
fins de apresentação da proposta,  conforme descrito no Objeto acima. 
 
 
Este TERMO DE VISTORIA é parte integrante do Edital Pregão Eletrônico 08/2022, e terei o 
compromisso de apresenta-lo durante a sessão,  firmo o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 
 
Observações: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
CIDADE-UF, __ de _________ de 2022_ 
 
 
 
____________________________               ____________________________ 
Empresa                                                             Responsável técnico   
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ANEXO IV  

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO  

                                                   PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 

 

 

 Aos      dia(s) de mês de  de dois mil e vinte e dois ( / /2022, na FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC, localizada no Campus 

Histórico da UFLA, Lavras/MG,  nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024 de 20 de Setembro de 2019,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme a classificação das propostas apresentadas no 

Pregão Eletrônico  nº 0xx/2022,  RESOLVE celebrar a Contratação abaixo : 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação mais vantajosa de empresa de engenharia e 

arquitetura  para realizar o  “as built” do projeto de incêndio e a aprovação do PSCIP (Processo de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico) no CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) da 

edificação ocupada pelo Centro de Inovação da UFLA. Conforme especificações, condições e exigências 

descritas no Termo de Referencia  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1 A empresa contratada terá um prazo de até 180 dias para entregar o objeto da contratação: levando-se 

em conta um prazo de 30 dias para elaborar (readequar) o projeto e a possibilidade de ser analisado no 

mínimo quatro vezes no CBMMG (cujo prazo máximo para cada análise são 30 dias), além de 10 dias para 

as correções entre as análises. O conjunto de documentos necessários para licitação conforme anexo 1, de-

vem ser elaborados de forma concomitante à aprovação do projeto. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor total da contratação é de R$.......... ( ................................ ) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da exe-

cução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1  As despesas decorrentes desta contratação estão programadas no Convenio 237/2021 

PDT&I 919161/2021 

 

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1  O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- se 

definidos no Termo de Referência  

  

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1 As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de                      Re-

ferência, anexo a este Contrato. 

 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8 CLÁUSULA  OITAVA  REGIME  DE   EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS  E                 

FISCALIZAÇÃO 
8.1 A execução dos serviços é indireto e o regime de execução é por empreitada por preço global a 

serem executados pela CONTRATADA  a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previs-

tos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

9 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
11.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESCISÃO 
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
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12.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRA-

TADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão adminis-

trativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já 

cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; indeni-

zações e multas. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimple-

mento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13.2 É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Norma-

tiva SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

 

13.3 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de compro-

vação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessio-

nária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação 

em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

 

13.4 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contra-

tada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos 

causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada 

e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
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Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiari-

amente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consu-

midor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO 
16.2 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO 
17.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 

o da Seção Judiciária  de Lavras. 

 

17.2  Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas 

testemunhas. 

..........................................., .......... de.......................................... de 2022..... 

 

 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

 

Representante legal da CONTRATADA 

 


