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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES PRESENCIAL 

 

EDITAL nº 02/2021 

 

Com base no que dispõe o Decreto nº 8.241/2014 e a Resolução Interna de Compras nº 01/2019, o Diretor-

Geral da FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUNDAÇÃO 

UNISELVA, no uso de suas atribuições estatutárias, nomeia os membros da Comissão de Seleção responsável 

por executar os procedimentos de Seleções Públicas, pela Portaria nº 05/2020, de 01 de setembro de 2020. 

 

A FUNDAÇÃO UNISELVA, por intermédio da Comissão de Seleção, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará processo de Seleção Pública Presencial de Fornecedores nº 02/2021 (Processo nº 

2021/0000378), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, empreitada 

por PREÇO GLOBAL observando os preceitos legais em conformidade com o Decreto nº 8.241/2014 e 

subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, além do atendimento aos 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da 

competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório.  

 

Em atenção ao que dispõe o Art. 33, do Decreto nº 8.241/2014, justifica-se a presente a Seleção Pública 

de Fornecedores na modalidade presencial, pois é sabido que não há plataforma de licitação e/ou compras do 

Governo Federal que consiga atender as exigências do tipo de disputada exigida para a contratação aqui 

especificada. 

 

1. OBJETO  

1.1. Esta Seleção Pública tem por finalidade a contratação de empresa especializada na área de engenharia 

e, ou, arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos (com 

uso da tecnologia BIM), além da elaboração de planilha orçamentária nos moldes da legislação vigente, 

visando a conclusão do Centro de Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), considerando a 

obra paralisada e as alterações em relação ao projeto original, conforme anteprojeto, termo de referência, 

diretrizes descritas nesse edital e seus anexos. 

 

2. ABERTURA  

2.1. A abertura da presente seleção dar-se-á em sessão pública (modo de disputa fechado, ou seja, não haverá 

lances), dirigida pela Compradora da Fundação e sua Comissão de Seleção, na data, horário e endereço eletrônico 

abaixo indicados, nos termos da legislação citada no preâmbulo deste Edital:  

 

Endereço onde se realizará a Seleção Pública Presencial: Avenida dos Estudantes, nº 5.055, Auditório Bloco D, 

Cidade Universitária, CEP: 780736-900, Rondonópolis/MT. 

 

Data e horário de abertura das propostas: 12 de março de 2021, às 09 horas (horário local) 

 

2.2. Haverá tolerância de dez [10] minutos para início da sessão. 

2.3. 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 

e endereço, desde que não haja comunicação da Compradora em contrário.  
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2.4. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, serão aceitos pedidos de 

esclarecimentos via e-mail. 

2.4.1. A Fundação Uniselva poderá divulgar as respostas em até 24 (vinte e quatro) horas dos pedidos.  

2.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 

seus anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Compradora da Fundação Uniselva, exclusivamente pelo e-

mail licitacao2@uniselva.org.br não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma.  

2.6. As respostas aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

www.fundacaouniselva.org.br, por meio da aba “Área de Licitação” para conhecimento da sociedade em geral e 

dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações 

prestadas.  

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 

neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto da presente 

licitação. 

3.2. Somente poderão participar deste instrumento convocatório as empresas que tenham suas certidões 

negativas atualizadas OU que estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF.  

3.2.1. As empresas que não possuírem cadastro no SICAF poderão fazê-lo em qualquer órgão federal 

cadastrador. 

3.3. Não poderão participar desta licitação: 

3.3.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

3.3.2. Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, 

se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com à Fundação Uniselva, quer com 

outros órgãos e entidades públicas. 

3.3.3. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.3.4. Empresas cujos representantes legais ou sócios, sejam servidores públicos dos órgãos e entidades da 

Administração Pública da UFMT, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, como 

concorrente, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios. Esta 

proibição é extensiva ao cônjuge e demais parentes até terceiro grau dos integrantes da Comissão de Licitação e 

de quaisquer outros servidores responsáveis diretamente pelos trabalhos e supervisão dos serviços. 

3.3.5.  Servidor ou dirigente desta entidade ou responsável pela licitação; 

3.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

3.3.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução 

ou liquidação, desde que autorizado conforme legislação vigente. 

3.3.8. Que não atendam as condições deste edital e seus anexos.   

3.4. Não possuir no quadro societário da empresa pessoa desligada da Fundação Uniselva em período inferior 

a 6 (seis) meses. 

3.5. É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública.  

3.5.1. As empresas estrangeiras deverão ter, na data da sessão, representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação, intimação e notificação nas esferas administrativa e judicial.  

3.6. Serão aceitos envelopes lacrados enviados por via postal com aviso de recebimento (AR), desde que os 

mesmos sejam recebidos até o dia e hora expressos no preâmbulo deste instrumento. 

3.7. Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
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3.7.1. As empresas enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme 

incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 (atualizada pela Lei nº 147/2014), que pretenderem 

receber o benefício do regime diferenciado e favorecido previsto na lei, deverão apresentar Declaração de 

Enquadramento  

3.7.2. As empresas enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não apresentarem o 

documento previsto no subitem anterior poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de 

condições com os demais fornecedores não enquadrados.  

3.7.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta seleção, deverão 

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

apresente alguma restrição. 

3.7.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de assinatura do contrato. 

3.7.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período a critério da Fundação Uniselva, objetivando a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

3.7.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sendo facultado à Fundação Uniselva convocar os fornecedores remanescentes pela ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a seleção. 

3.7.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada das demais 

empresas. 

3.7.8. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

selecionado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem I, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

3.7.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem I, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

3.7.10. O critério de desempate somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

4. CREDENCIAMENTO  

4.1. As empresas participantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

4.1.1. Titular da empresa participante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou 

estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição 
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de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; e 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, 

no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.1.2.  Representante designado pela empresa participante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa participante em 

qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso 

de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição 

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e 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, no caso de sociedades cooperativas; 

4.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa participante. 

4.4. O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão de Licitação no início dos trabalhos, 

isto é, antes da abertura dos envelopes "Documentação” e “Proposta", ou quando esta o exigir; 

4.5. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a empresa participante, mas 

impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. 

4.6. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e deverão ser apresentados em processo de 

cópia autenticada. A Comissão de Seleção ou qualquer funcionário da Fundação Uniselva não está habilitado a 

autenticar documentos. 

 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. Declarada aberta a sessão pela Compradora, o representante da empresa deverá entregar os envelopes 

contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação exigidos no edital.  

5.2. No envelope da Proposta de Preços e documentos de habilitação deverão estar expressas, as seguintes 

informações:  

 

 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇO  

 

FUNDAÇÃO UNISELVA 

Seleção Pública n° XX/2021. 

Abertura: ____ de __________ de 2021.  

Horário: ___:___ horas  

A/C: COMPRADORA  

Razão Social e CNPJ da Empresa 

  

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

FUNDAÇÃO UNISELVA 

Seleção Pública n° XX/2021. 
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Abertura: ____ de __________ de 2021. 

Horário: ___:___ horas  

A/C: COMPRADORA  

Razão Social e CNPJ da Empresa  

 

 

5.3. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 

entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou 

outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes 

neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Seleção no 

endereço indicado no preâmbulo deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações 

complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

5.4. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos participantes, a Comissão 

de Seleção receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e 

procederá à abertura do certame.  

5.4.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 

participantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

5.4.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e 

consistem nos seguintes documentos: 

5.4.2.1. Declaração de enquadramento da participante como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte 

– EPP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.  

5.4.2.1.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue 

tão-somente pelas participantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal 

diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico 

diferenciado. 

5.4.2.1.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa 

equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei 

e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a 

veracidade da declaração. 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços e posteriormente o Envelope 2 - Documentos 

de Habilitação. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A proposta, apresentada no Envelope nº 1, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em todas 

as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa participante, sem emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo conter: 

6.1.1. A razão social e CNPJ da empresa participante; 

6.1.2. Descrição dos serviços de forma clara, observadas as especificações constantes no anteprojeto, termo de 

referência, diretrizes descritas nesse edital e seus anexos. 

6.1.3. Descrição dos preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), considerando o modelo de Planilha Orçamentária, que se encontra anexo ao Edital; 

6.1.4. O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda corrente nacional, expresso em 

numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO VIII. 

6.1.5. A Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo XIX) 



 

 

 

 

 
Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 2367, 

Campus da UFMT - Bloco da Gráfica 

CEP: 78.060-900 
Telefone: 0xx65 3318-9812 

www.fundacaouniselva.org.br  

 

Página 6 de 55 

 
 

 

 

 

 

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

6.1.5.2. Na composição dos preços unitários, a empresa participante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.  

6.1.5.3. Todos os dados informados pela empresa participante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

6.1.5.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá ser ajustada pela participante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço 

proposto. 

6.1.5.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou 

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 

alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 

conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais participantes. 

6.1.5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 

em conformidade com o que dispõe o presente edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

6.1.5.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade da empresa 

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

outro pretexto. 

6.1.5.8. As participantes 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). 

a) O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

responsabilização pelo 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 sobrepreço 

na execução do contrato. 

6.1.5.9. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a 

forma percentual. (Anexo XX) 

6.1.5.10. As alíquotas de tributos cotadas pela participante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 

6.1.5.11. Os tributos considerados de natureza direta e personalíssima, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 

art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

6.1.5.12. Participantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 

apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos 

tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito 

de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os 

preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 

tributária. 

6.1.5.13. As empresas participantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS 

e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

conforme previsão contida na Lei Complementar nº 123/2006. 
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6.1.5.14. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os 

gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme 

dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

6.1.5.15. Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo 

novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 

contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 

6.1.5.16. O regime adotado é o de empreitada por preço unitário, com medição unitária dos serviços, respeitando 

o Cronograma Físico Financeiro.  

6.3. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo 

desta Seleção Pública para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

6.4. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os 

mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

7.1. No endereço, data e hora especificados no Item 2 deste Edital, a Compradora da Comissão de Seleção 

Pública procederá com a abertura da Sessão Pública, procedendo com o recebimento do credenciamento, e após, 

o recebimento dos Envelopes 1 e 2, respectivamente.  

7.2. Recolhido os envelopes, a Compradora, com auxílio da Comissão de Seleção Pública, verificará as 

propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento.  

7.3.  Será desclassificada a proposta que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades;  

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas no edital;  

c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo de referência;  

d) Apresentar preços unitários superiores àqueles utilizados como referência deste certame;  

7.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 

aprovado pela autoridade responsável pela solicitação que deu origem ao certame, poderão os preços unitários 

cotados exceder o limite de que trata este subitem.  

7.4. Também será desclassificada a proposta manifestadamente inexequível, assim compreendida aquela em 

que se constatar que o valor é incompatível com as práticas de mercado, em analogia aos termos do Art. 48, inciso 

II, da Lei nº 8.666/93.  

7.5. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo – vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta – para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, 

os seguintes procedimentos:  

 

a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 

relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 

coletivos de trabalho;  

c) Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério 

da Previdência Social;  

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  
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e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

f) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 

iniciativa privada;  

g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de 

suprimentos, supermercados e fabricantes;  

h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  

i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

j) Estudos setoriais;  

k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  

l) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para a prestação dos serviços; e 

m) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

7.6. 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.  

7.7. Verificada a validade das propostas, a Compradora procederá com a análise da Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta (Anexo IX), e, verificando a sua inexistência ou irregularidade, procederá com a 

desclassificação da participante.  

7.8. Atestada a regularidade das propostas iniciais e adimplemento das obrigações acessórias, a Comissão de 

Seleção Pública ordenará as propostas classificadas pela Compradora, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances.  

7.8.1. O critério de avaliação e ordenação das propostas será o de menor preço, conforme orienta o Arts. 11 e 

12 do Decreto Federal nº 8.241/2014.  

7.9. A qualquer tempo, o certame poderá ser interrompido para a promoção de diligências necessárias para 

apurar eventuais obscuridades ou problemas na caracterização da proposta.  

7.10. Quando a natureza complexa do objeto a ser contratado assim o exigir, a Compradora poderá interromper 

a sessão pública a fim de encaminhar para a avaliação do setor solicitante as propostas e documentos apresentados 

na etapa inicial do certame.  

7.11. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em ata. 

 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

8.2.  Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros 

da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades participantes presentes. A Comissão, caso 

julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de 

assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo. 

8.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

8.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 

proposta. 

8.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

8.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas participantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá à comparação com 

os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 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. 
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8.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

8.6.2. 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 15 (quinze) minutos, caso 

esteja presente na sessão ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na 

hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do 

processo licitatório. 

8.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais participantes microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

8.7.  Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira 

colocada, a Comissão de Licitação convocará as empresas participantes para que compareçam ao sorteio na data 

e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

8.8.  Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas 

para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação 

deste, prevalecerá a classificação inicial. 

8.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

8.9.1. produzidos no País;  

8.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País. 

8.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha da empresa vencedora 

ocorrerá por meio de sorteio, para o qual as participantes habilitadas serão convocados. 

8.11. Quando todos os participantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

8.12. Será desclassificada a proposta que: 

8.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento; 

8.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no anteprojeto, termo de referência, diretrizes descritas 

nesse edital e anexos; 

8.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais participantes; 

8.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa 

n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este edital. 

8.12.6. Apresentar, na composição de seus preços: 

8.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

8.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

8.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos 

serviços. 
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8.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

8.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 

8.12.7.2. Nessa situação, será facultado a empresa participante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, 

de 1993, sob pena de desclassificação. 

8.12.7.3. Quando a empresa participante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, 

será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

8.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este 

Edital.  

8.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância da empresa participante com a adequação de 

todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto 

n. 7.983/2013. 

8.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá 

nova verificação 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. 

8.16. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos participantes para apresentação de 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais participantes, que 

poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

8.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela 

autoridade competente e, após adjudicação do objeto licitado a vencedora. 

8.18. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os prepostos das empresas participantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

8.19. O resultado do certame será divulgado no site www.fundacaouniselva.org.br, na Área de Licitações. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. A documentação relativa à habilitação jurídica (Art. 19, Decreto nº 8.241/2014) consistirá em:  

I – Registro comercial, no caso de empresa individual; OU 

II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades 

comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 

OU 

III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  
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9.2. A documentação referente à regularidade fiscal e trabalhista (Art. 20, Decreto nº 8.241/2014) consistirá 

em:  

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

II – Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

III – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

IV – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) OU  

9.2.1. Comprovante impresso de validade das Certidões Negativas no SICAF* – Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores;  

 

(*) Ressaltamos que o documento válido para habilitação é o comprovante com a data de validade das certidões, 

e não o comprovante de cadastramento.  

 

Atenção: a Fundação Uniselva não oferece a opção de consulta ao SICAF. 

 

Caso algum dos documentos constantes no SICAF esteja com o prazo de validade vencido, deverá ser 

encaminhada cópia do referido documento com a validade atualizada. 

 

9.3. A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto nº 8.241/2014) consistirá na 

apresentação de: 

I – Prova de inscrição ou registro da empresa participante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia-CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU competente, que comprove atividade 

relacionada com o objeto com a devida regularidade;  

a) No caso de a empresa proponente ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do 

Estado de Mato Grosso, deverão ser providenciados os respectivos registros e/ou vistos deste órgão regional na 

ocasião da assinatura do contrato. 

II. Para atendimento à qualificação técnico operacional, será(ão) exigido(s) um atestado (ou declaração) ou mais, 

de capacidade técnica, que faça explícita menção à participante como executora dos serviços, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente seleção, para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas, que comprove que a empresa participante tenha fornecido satisfatoriamente serviços iguais ou 

similares, conforme especificações constantes em projeto, memoriais e planilha anexos a este edital. Obs.: Não 

será aceito atestado emitido pela própria empresa proponente. 

II.1. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, tendo como características mínimas: a elaboração de 

projeto de edificação institucional de ensino, laboratorial ou comercial com área construída mínima de 2 .000,00 

m ². 

II.2. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a empresa participante, caso julgue necessário, 

poderá encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s), Ordens de Serviços (devidamente assinadas), 

Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os quais também poderão ser requeridos por meio de 

diligência. 
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II.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade 

econômica principal ou secundária da CONTRATADA especificadas no contrato social vigente, registrado na 

junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB, e 

terem sido expedidos após a conclusão dos contratos; 

II.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter, no mínimo, as seguintes 

informações: a descrição das características técnicas dos serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto 

do contrato; que seja firmado por representante legal do contratante, indique sua data de emissão, mencione o 

documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT). 

III. Para atendimento a capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico 

– CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução de 

obra ou serviço engenharia que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.  

III.1. Para o responsável técnico indicado como coordenador de projetos, serviços de elaboração de projetos com 

modelagem em BIM (Building Information Modeling) para obra de edificação institucional de ensino, laboratorial 

ou comercial com área construída mínima de 1.000,00 m².  

a) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa participante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 

ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com a empresa participante, ou com declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso a empresa participante se sagre vencedor desta licitação, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional. O profissional indicado pela CONTRATADA para fins 

de comprovação de capacitação técnico-profissional deverá participar efetivamente da execução dos serviços 

objeto da Licitação, admitindo-se, nos termos do Art. 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.  

b) As empresas participantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual 

da contratante e local em que foram executados os serviços.  

c) No caso de duas ou mais empresas proponentes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica de ambas, todas serão inabilitadas.  

IV - Declaração de aceitação da responsabilidade técnica, indicando o nome, CPF e número do registro no 

CREA ou CAU do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto, conforme 

Anexo XV.  

V - O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração, conforme modelo constante do Anexo VII-A – 

Modelo de Declaração de Visita ao Local do Serviço, do Edital, emitida pela empresa participante em que 

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

e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, 

assumindo os riscos. 

a) a vistoria será acompanhada por funcionário designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 

11h00 e das 13h00 às 17h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com antecedência de 01 (um) 

dia a data da visita, pelo e-mail licitacao2@uniselva.org.br/ projetos.sinfra@ufr.edu.br  

mailto:licitacao2@uniselva.org.br/
mailto:projetos.sinfra@ufr.edu.br
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b) o prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 05 (Cinco) 

dias anteriores à data prevista para abertura dos envelopes;  

c) Para a vistoria a empresa proponente, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de 

engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação 

para a realização da vistoria;  

OBSERVAÇÃO: “O objetivo da visita técnica vem a ser a comprovação de que todos as empresas 

participantes conhecem o local da execução da obra e, via de consequência, suas propostas de preços 

refletirão com exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato. 

Sendo assim, a visita in loco é condição indispensável para a participação no presente certame. Não serão 

aceitas visitas virtuais da obra, com o pedido de realização de vídeo chamadas com a equipe técnica".  

VI - Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento 

e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, dos serviços que constam discriminados 

em planilhas, anteprojeto e memoriais anexos a este Edital. 

9.4. A documentação referente à qualificação econômico-financeira (Art. 22, Decreto nº 8.241/2014) 

consistirá na apresentação de: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física emitida 

no máximo 120 (cento e vinte) dias com antecedência;  

II - 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 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta;  

9.4.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

9.4.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia 

do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

9.4.3. Caso a empresa participante seja cooperativa, tais documentos deverão se acompanhados da última auditoria 

contábil financeira, conforme dispõe o Art. 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;  

9.4.4. A boa situação financeira da empresa participante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores 

extraídos de seu balanço patrimonial:  

 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG ≥ --------------------------------------------------

---------------------------- ≥ 1,0 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

Ativo Total  

SG ≥ --------------------------------------------------

---------- ≥ 1,59.5. 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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Ativo Circulante  

LC ≥ --------------------------------------------------

--------- ≥ 1,0  
Passivo Circulante 

 

9.4.5. A empresa participante deverá comprovar, na data da apresentação da documentação, que possui: capital 

social registrado, na forma da Lei, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 

do item pertinente, válidas na data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas; ou Patrimônio Líquido 

mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratação 

 

9.5. Declaração de domicílio bancário para cadastramento dos dados bancários do proponente. (Anexo XII)  

 

9.6. Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 

pública, conforme dispõe Art. 19, V, Decreto 8.241/2014). (Anexo XIII)  

 

9.7. Declaração de que na composição societária da empresa ou entre seus colaboradores não existe 

participação de dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas da Fundação Uniselva da Universidade Federal 

de Mato Grosso. (Anexo XIV)  

 

9.8. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988; (Anexo XVI) 

 

9.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada 

por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial. A Comissão de Seleção ou qualquer funcionário 

da Fundação Uniselva não está habilitado a autenticar documentos. Para efeito deste instrumento não serão aceitos 

documentos copiados sem autenticação ou apresentados por meio de mídias de armazenamento (CD, DVD, 

pendrive etc.), cópias em correio eletrônico.  

9.10. O participante que deixar de apresentar qualquer documentação de Habilitação exigida neste Instrumento 

Convocatório, será automaticamente inabilitado do processo, não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão 

de prazo para a complementação desses documentos.  

9.11. Caso o interessado mais bem classificado não atenda às exigências de habilitação, a Fundação Uniselva 

poderá convocar os demais participantes, na ordem de classificação, para apresentar a documentação necessária 

à habilitação.  

9.12. A Proposta comercial e a documentação de Habilitação deverão ser apresentadas em envelope fechado, 

devidamente lacrado, contendo elementos de identificação da presente licitação 

 

10. DOS RECURSOS (Art. 30 do Decreto n. 8.241/2014) - FASE ÚNICA  

10.1. Existindo intenção de interpor recurso, a empresa deverá manifestá-la à Compradora na abertura da 

Sessão, devendo ficar registrado em Ata que irá interpor recurso após a divulgação da VENCEDORA do 

certame de que trata este Edital. 

10.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis apenas à empresa que manifestar a intenção de recurso para 

apresentação dos memoriais por e-mail ou protocolizado.  
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10.2.1. A manifestação de intenção de interpor recurso sem a apresentação dos memoriais contendo as razões, no 

prazo determinado no subitem anterior, perderá o efeito.  

10.3. As demais empresas ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos quando solicitados.  

10.4. A falta de manifestação imediata da empresa importará na decadência do direito de recurso.  

10.5. O recurso contra a decisão da Compradora não terá efeito suspensivo.  

10.6. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Fundação Uniselva, em 

horário comercial, de segunda à sexta, das 08hrs às 17:00hrs;  

10.8. Não serão reconhecidos os recursos interpostos ou enviados fora de prazo, bem como sem motivação em 

sala de disputa ou com respectivos prazos legais vencidos.  

10.9. Para pedido de cópias da documentação e recursos, em qualquer fase do certame, a empresa deverá 

encaminhar exclusivamente via e-mail a solicitação. (licitacao2@uniselva.org.br) 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. O objeto do certame será adjudicado/homologado a empresa participante declarada vencedora, por ato da 

Compradora, caso não haja interposição de recurso, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA VENCEDORA 

12.1.      O pagamento será efetuado pela Contratante após análise e aceitação dos documentos e arquivos 

apresentados pela empresa vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

contendo o detalhamento da execução do objeto contratado. 

12.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do 

período de cumprimento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

12.2.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

a Contratante. 

12.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do 

cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço executado e aos materiais empregados. 

12.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que a empresa vencedora: 

12.4.1. não produziu os resultados acordados; 

12.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou 

12.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela empresa vencedora. 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

12.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

12.7.1. A empresa vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

mailto:licitacao2@uniselva.org.br


 

 

 

 

 
Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 2367, 

Campus da UFMT - Bloco da Gráfica 

CEP: 78.060-900 
Telefone: 0xx65 3318-9812 

www.fundacaouniselva.org.br  

 

Página 16 de 55 

 
 

 

 

 

 

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a empresa vencedora não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

 

I = (6/100) 

365 

 

I I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

13. CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO DA VENCEDORA 

13.1. As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos:  

a) não apresentação dos documentos exigidos para o certame, no todo ou em parte;  

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;  

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;  

d) recusa injustificada em assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido;  

e) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do processo de seleção;  

f) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

g) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar. 

h) inexecução parcial 

I) inexecução total 

13.2. São as penalidades:  

a) advertência;  

b) multa, calculada sobre o valor total da Proposta apresentada, de 1% ao dia pelo atraso do procedimento 

de Seleção a que deu causa, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

c) suspensão temporária de participação de Seleção e impedimento de contratar com a Fundação, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para participar de Seleção e contratar com a Fundação Uniselva enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

Fundação Uniselva.  

13.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Fundação 

Uniselva, a arrematante ficará isenta das penalidades previstas no Edital.  

13.4. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

13.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será instrumentalizado Procedimento Administrativo 

(P.A), asseguradas a empresa vencedora o contraditório e a ampla defesa.  

13.6.  As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicação 

da infração, mediante depósito na conta bancária indicada pela Fundação Uniselva. 
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14. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES  

14.1. Cumprir com todas as determinações dispostas no instrumento convocatório e seus anexos, bem como na 

legislação pertinente (Decreto nº 8.241/2014) 

 

15. OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO UNISELVA 

15.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento das imposições trazidas pelo instrumento convocatório e seus anexos, 

bem como pela legislação aplicável (Decreto nº 8.241/2014). 

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento contratual correrão por conta dos recursos do Projeto 

nº 3.605.002 – Conclusão da Obra de Laboratório do Curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis 

(UFR), originado do Contrato nº 079/FUFMT/2020 firmado entre a FUFMT e a Fundação Uniselva. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo, inclusive na preparação e apresentação das propostas.  

17.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do arrematante, 

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a sessão 

pública.  

17.3. É imprescindível que todas as empresas participantes tenham ciência quanto a apresentação de  

esclarecimento ou informação que for solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, no prazo de, no mínimo, 

24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da conclusão dos serviços descriminados no objeto do presente certame, 

mesmo após o término da vigência do instrumento contratual que eventualmente for pactuado. 

17.3. É facultado a Compradora da Fundação Uniselva:  

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 

qualquer fase da Seleção, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originariamente da proposta; 

a) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e 

classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o 

ato não acarrete violação aos princípios básicos da Seleção;  

b) Convocar os participantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 

entendimento de suas propostas.  

17.3.1. Os participantes intimados para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pela Compradora, sob pena de desclassificação/inabilitação.  

17.4. As normas que disciplinam este processo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro instrumento contratual.  

17.5. O vencedor será convocado para assinar o instrumento contratual no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a 

contar do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação. 

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

se-á o do vencimento.  

17.7. Todas as informações (recursos, avisos e pedidos) solicitadas por e-mail, em todas as etapas do certame, 

serão disponibilizados no site www.fundacaouniselva.org.br, sendo de responsabilidade da empresa o seu 

acompanhamento.  

17.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Compradora.  
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17.9. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Cuiabá do Estado do Mato Grosso, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

  

 

         Cuiabá, 18 de janeiro de 2021. 

  

 

 

KAROLINE FRANCO DA MOTTA BALDUINO 

Compradora – Fundação Uniselva 

 

 

Anexos do Edital: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Anteprojeto  

ANEXO III – Memoriais Descritivos 

ANEXO IV – Relatório Fotográfico  

ANEXO V – Minuta de Termo de Contrato; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição 

Federal; 

ANEXO VII – Modelo de Atestado de Vistoria; 

ANEXO VIII – Modelo de Proposta; 

ANEXO IX – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

ANEXO X - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 

ANEXO XI - Modelo de declaração de microempresa e de empresa de pequeno porte; 

ANEXO XII - Modelo de declaração para cadastramento de domicílio bancário; 

ANEXO XIII - Modelo de declaração a que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública; 

ANEXO XIV – Modelo de declaração a que não possui participação de dirigentes, funcionários, servidores ou 

bolsistas da Fundação Uniselva ou da UFMT; 

ANEXO XV – Modelo de declaração de aceitação da responsabilidade técnica; 

ANEXO XVI – modelo de Declaração de 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; 

ANEXO XVII – Modelo de Declaração de que cumprem a 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, caso opte pelo benefício previsto 

no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 

ANEXO XVIII – Modelo de Declaração de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, dos serviços que constam 

discriminados em planilhas, projetos e memoriais anexos a este Edital. 

ANEXO XIX – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

ANEXO XX – Modelo de BDI  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na área de engenharia e, 

ou, arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos (com uso 

da tecnologia BIM), além da elaboração de planilha orçamentária nos moldes da legislação vigente, visando 

a conclusão do Centro de Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), considerando a obra 

paralisada e as alterações em relação ao projeto original, conforme anteprojeto, termo de referência, diretrizes 

descritas nesse edital e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justificativa quanto a necessidade da contratação: 

2.1.1. O curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), cuja criação foi autorizada pelo 

Ministério de Educação (MEC) por meio da Portaria SESu nº 109 de 05/06/2012, busca firmar-se como modelo 

na formação médica, além de atender à necessidade cada dia mais urgente de médicos da região sul de Mato 

Grosso, onde o município de Rondonópolis se apresenta como pólo regional de saúde, sendo referência para 

atenção de média e alta complexidade para 19 municípios. 

2.1.2. O referido curso foi proposto a partir do projeto de Expansão de Vagas do Ensino Médico nas Instituições 

Federais de Ensino Superior e adota como princípio norteador a educação médica baseada na comunidade. A 

estrutura curricular do curso abrange os seguintes eixos de desenvolvimento: o Eixo Clínico, baseado na relação 

médico-paciente; o Eixo Institucional, representado pela relação entre a academia-serviços de saúde; o Eixo 

Social, ancorado nas relações sociais com as políticas públicas de saúde; e o Eixo Pessoal, que aborda a prática 

profissional e os princípios e valores pessoais. 

2.1.3. A proposta do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina da UFR, visa formar profissionais 

capacitados para o atendimento das necessidades básicas de saúde da comunidade, adotando estratégias 

multidisciplinares para a promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

2.1.4. Assim, o curso de medicina da UFR atende às necessidades das mais recentes Diretrizes Curriculares, 

primando pela busca da integração de saberes em seus diferentes Módulos, que são caracterizados pela união de 

conteúdos relacionados e disponibilizados de forma conjunta, o que facilita o aprendizado, o entendimento e o 

acesso à informação, pelo aluno. Com isso, reitera-se que o curso reúne características modernas de formação 

técnica, mas sem perder o vínculo com a essência humanista e social, termos vinculados a profissão e ao ato de 

ser médico. 

2.1.5. Como diferencial, o curso de medicina da UFR apresenta corpo docente e técnico-administrativo 

altamente qualificado e reconhecido, composto por profissionais especialistas, mestres e doutores, cujas ações em 

ensino, pesquisa e extensão são pautadas pela dedicação à formação técnica e humanizada do futuro médico. 

2.1.6. Contudo, por outro lado, a estrutura física do curso não é condizente com a grandeza e significado do 

mesmo para a população rondonopolitana e para a comunidade acadêmica da UFR. Apesar de ter sido criado em 

2012, até o presente momento não existe na Universidade um espaço físico propriamente destinado ao curso. 

Assim, as atividades teóricas e práticas têm sido desenvolvidas nas dependências destinadas a outros cursos, o 

que dificulta a logística e se contrapõe ao pleno desenvolvimento e aplicação do Projeto Pedagógico do Curso. 
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Além disso, não há espaço físico satisfatório para a alocação dos docentes e técnicos do curso, o que dificulta o 

desenvolvimento de atividades de preparo de aula, reuniões com estudantes para projetos etc. 

2.1.7. Considerando o exposto acima, nota-se que a retomada da construção do Centro de Saúde da UFR 

proporcionará o ambiente ideal para a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao 

curso de medicina, em consonância com o Projeto Pedagógico de Curso. Ademais, trata-se da continuação de uma 

obra já iniciada e, por isso, quanto antes houver a retomada de sua construção, menos desperdício haverá em 

relação ao que já foi investido. 

2.1.8. Considerando a defasagem de tempo entre os projetos originais, datados de maio de 2013, e a retomada 

da obra faz-se necessária a atualização dos mesmos de modo a prezar pela segurança dos eventuais usuários da 

edificação, bem como atender as normativas vigentes; 

2.1.9. Além disso, após reuniões com o corpo docente e a equipe de técnicos de laboratórios ligados ao Curso 

de Medicina, foram identificadas diversas demandas que não eram atendidas pelo projeto original, a partir das 

quais foi desenvolvido o anteprojeto. 

 

2.2. Justificativa quanto às especificações técnicas: 

2.2.1. O critério da adoção da utilização de tecnologia Building Information Modelling (BIM), teve como 

propósito a redução dos riscos inerentes à precariedade verificada da compatibilização entre os projetos, com 

grande probabilidade de ocorrência tanto de acréscimos de custos de serviços por alterações não previstas quanto 

no comprometimento de prazos pela mesma razão. 

2.2.2. A utilização de tecnologia BIM, na compatibilização dos projetos e gestão das obras na indústria de 

arquitetura, engenharia e construção (AEC), representa um novo paradigma que encoraja a integração dos papéis 

dos atores envolvidos em um projeto. 

2.2.3. Essa opção não restringe a concorrência de participantes os quais, quando não tiverem essa competência 

internalizada na sua atuação, poderão propor a alternativa da subcontratação de empresas e/ou profissionais com 

essa competência específica. 

2.3. Justificativa quanto ao quantitativo demandado 

2.3.1. É apresentado o relatório fotográfico, elaborado em fevereiro de 2020, para ilustrar a situação em que a 

obra foi deixada. 

2.3.3. Dos projetos a serem complementados/elaborados foram consideradas as disciplinas de: 

a) Arquitetura, para que se corrijam os problemas identificados no projeto original e compatibilize com as 

demais disciplinas; 

b) Reforço estrutural, necessário conforme relatório apresentado nos anexos; 

c)  Elétrica, para que se considere a demanda específica atual apresentada para cada ambiente; 

d)  Hidrossanitária, para que sejam consideradas as normativas vigentes, bem como para adequar as 

alterações realizadas e corrigir os erros já executados; 

e)  Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, para que sejam consideradas as normativas vigentes; 

f)  Lógica, para que sejam atendidas as demandas atuais e consideradas as normativas vigentes e a 

infraestrutura local; 

g) Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, não se encontrou junto aos projetos originais; 
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h)  Climatização e ventilação mecânica, para que sejam atendidas as demandas atuais e consideradas as 

normativas vigentes; 

i)  Sistema de GLP, não se encontrou junto aos projetos originais. 

 

3. LEGISLAÇÃO APLICADA 

3.1. A aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas Fundações de Apoio no âmbito de projetos 

de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de estímulo à inovação da 

IFES apoiada deve observar o disposto no Decreto nº 8.241/2014, que regulamentou o Art. 3º da Lei no 8.958/94. 

(Verbete nº 6 do Caderno de Entendimentos). 

3.2. Subsidiariamente, no que couber, as disposições trazidas pela Lei nº 8.666/1993, quando o Decreto nº 

8.241/2014 não dispuser sobre o assunto. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A obra localiza-se na Universidade Federal de Rondonópolis, Av. dos Estudantes, nº 5055, Bairro Cidade 

Universitária, Rondonópolis-MT, com área total construída de 4.125,59m², local este que deverá ser 

obrigatoriamente visitado antes da data fixada para a abertura do certame. 

4.2. A estrutura da obra do Centro de Saúde compreende dois pavimentos com os seguintes componentes: 8 

salas de aula; 10 estações de trabalho para professores;10 laboratórios diversos; 6 salas de tutoria; 4 salas 

administrativas (secretarias, coordenação de curso e direção de instituto); 1 sala de arquivo; 1 sala de reuniões;1 

sala de técnicos (externa aos laboratórios); 2 conjuntos de sanitários (feminino, masculino e PcD’s); 2 copas; 1 

área de serviço; 1 depósito; 1 sala para refrigeradores; 1 sala para o hack (equipamentos de lógica); 2 escadas e 1 

rampa para acesso ao pavimento superior. 

4.3. Para contribuir com a execução dos serviços objetos deste certame, consta nos anexos o Anteprojeto que 

foi desenvolvido a partir da conciliação das demandas atuais do curso de Medicina com os serviços já executados 

na obra, o Memorial Descritivo, desenvolvido para manter os padrões de acabamento já iniciados na obra e para 

que, assim, não se percam os investimentos já aplicados na edificação, Relatório Fotográfico da situação da obra, 

elaborado em fevereiro de 2020 e a Matriz de Riscos, que enumera os principais riscos para a retomada da obra. 

4.4. Todos os projetos abaixo relacionados deverão ser revisados, complementados ou elaborados, conforme 

cada caso, para a obtenção da melhor performance da edificação e para o atendimento das normas brasileiras e 

demais normativas aplicáveis: 

4.4.1. Projeto arquitetônico (básico e executivo); 

4.4.2. Projeto de reforço estrutural; 

4.4.3. Projeto hidrossanitário; 

4.4.4. Projeto elétrico; 

4.4.5. Projeto de cabo estruturado (rede de lógica); 

4.4.6. Projeto de climatização e ventilação mecânica; 

4.4.7. Projeto de SPDA; 

4.4.8. Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico; 

4.4.9. Projeto de gás GLP; 

4.4.10. Outros projetos eventualmente necessários à complementação e à execução da obra. 

4.5. A empresa vencedora deverá executar os seguintes serviços quando da elaboração dos projetos: 

 

4.5.1. Elaboração de As Built da parte executada: 
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a) A execução dos serviços de projetos se iniciará com a elaboração do projeto As Built da obra já executada 

a fim de se levantar a real situação existente; 

b) Esta etapa é fundamental para a realização da revisão, complementação e modelagem BIM dos projetos; 

c) A empresa vencedora deverá dispor de toda equipe técnica e ferramentas /equipamentos necessários à 

execução desta sub-etapa; 

d) Cabe inclusive à empresa vencedora nesta sub-etapa, analisar e providenciar (se for o caso) levantamentos 

topográficos, sondagem do solo, ensaios em elementos estruturais já executados e demais estudos necessários ao 

levantamento As Built, conclusão dos projetos e consequentemente da obra; 

e) Avaliar os riscos apontados na obra, conforme matriz de risco anexa. 

 

4.5.2. Revisão dos projetos: 

a) De posse do projeto As Built, a empresa vencedora deverá proceder uma revisão minuciosa dos projetos, 

adequando-os inclusive com as partes já executadas de forma a aproveitá-las, quando possível; 

b) Qualquer que seja a alteração proposta nos projetos, tanto em termos de configurações geométricas quanto 

de especificidade de materiais e equipamentos, deverá ser devidamente justificada, evidenciando a sua viabilidade 

técnica e econômica e ser submetida à aprovação da CONTRATANTE; 

c) As alterações dos projetos existentes que por ventura forem necessárias, somente poderão ocorrer nos 

seguintes casos: 

c.1) Adequação do projeto frente às reais demandas do curso, para que a edificação cumpra plenamente seu 

papel; 

c.2) Diferença entre o projeto fornecido e a parte já executada, visando adequar os projetos a obra já existente; 

c.3) Adequações que visem corrigir eventuais erros e falhas e/ou inconformidades nos projetos, tanto em termos 

de configurações geométricas quanto de especificações de materiais que, comprovadamente poderão 

comprometer a segurança, a estética, o desempenho e o funcionamento adequado de qualquer parte da edificação; 

c.4) Adoção de técnicas, equipamentos e/ou materiais que visem melhorar o desempenho da edificação e/ou 

reduzir o custo de operação e manutenção predial pós-término sem prejuízo da perfeita qualidade, eficiência e 

funcionamento; 

c.5) Adoção de técnicas, equipamentos e/ou materiais que visem inovação tecnológica na edificação, sem 

prejuízo do atendimento da finalidade da parte em questão da obra; 

c.6) Adoção de técnicas, equipamentos e/ou materiais que visem a melhorar a eficiência energética, o conforto 

ambiental, e que consequentemente reduza o consumo de energia no uso da edificação; 

c.7) Adoção de técnicas, equipamentos e/ou materiais que visem à redução do consumo de água potável, da 

geração de efluentes e de resíduos sólidos e, o aproveitamento de águas de chuva na operação da edificação pós-

término, inclusive na fase de construção; 

c.8) Adequação do projeto frente às condições impostas por questões geotécnicas e topográficas; 

c.9) Adequação do projeto por condição imposta pelo mercado, tais como indisponibilidade momentânea ou 

definitiva de materiais e equipamentos no mercado, especificados no projeto primitivo; 

c.10) Necessidade de alteração para compatibilizar projetos de uma disciplina com outra, (ex.: projeto de 

instalações hidráulicas incompatível com projeto de estruturas). 

 

4.5.3. Complementação dos projetos: 

a) Feita a análise e revisão dos projetos existentes, a empresa vencedora deverá promover a complementação, 

elaborando todas as partes que ainda não foram detalhadas, inclusive elaborar os projetos pendentes; 

b) A empresa vencedora deverá apresentar os Registros de Responsabilidade Técnica e/ou Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs de todos os novos projetos produzidos e ou revisados/complementados; 
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c) Qualquer solução adotada para cada tipo de projeto deverá atender às recomendações da norma brasileira 

correspondente, bem como ser efetuada consulta à equipe de fiscalização da CONTRATANTE, a respeito da 

adoção de soluções que venham a modificar a concepção dos projetos ora fornecidos; 

d) Todas as soluções adotadas deverão ser justificadas quanto à viabilidade técnica e econômica; 

e) A sua conclusão se dará com a homologação, pela CONTRATANTE, da revisão e adequações nas peças 

técnicas integrantes deste Termo de Referência, a entrega dos projetos relacionados, bem como das aprovações e 

licenciamentos nos órgãos competentes. 

 

4.5.4. Modelagem BIM e compatibilização dos projetos: 

a) Esta fase deverá ser concomitante com o prescrito na subseção anterior, quando os projetos já deverão ser 

modelados em 3D, desenvolvidos a Modelagem da Informação da Construção (BIM); 

b) A empresa vencedora deverá contar com uma equipe de profissionais multidisciplinar e com experiência 

nesta modalidade de projetos (BIM); 

c)  A empresa vencedora deverá nomear um Coordenador de Projetos que será responsável pela condução dos 

trabalhos relativos ao As Built, revisão/complementação, modelagem e compatibilização dos projetos das diversas 

disciplinas necessárias para o empreendimento; 

d) A compatibilização dos projetos deverá ser feita por dois critérios: 

d.1) Pelo critério de interferências/conflitos geométricas entre elementos distintos da edificação (ex.: um duto 

de ar atravessando um elemento estrutural); 

d.2) Pelo critério de regras (ex.: tubulações que devem manter um afastamento mínimo uma da outra, seções 

mínimas de paredes de um ambiente). 

d.3) O Coordenador deverá ficar responsável pela apresentação dos trabalhos junto a equipe de fiscalização da 

CONTRATANTE. Para isso, reuniões (virtuais ou presenciais) periódicas, preferencialmente semanais (podendo 

haver reuniões extraordinárias), deverão ser realizadas entre a empresa vencedora e a EQUIPE DE 

FISCALIZAÇÃO a fim de que a CONTRATANTE possa acompanhar a evolução dos trabalhos já realizados; 

d.4) A empresa vencedora deverá dispor de uma equipe de profissionais suficientes em número e qualificação 

técnica de forma a atender ao conteúdo técnico e o cronograma previsto em contrato quanto a elaboração dos 

projetos; 

d.5) Ao final da etapa relativa à elaboração dos projetos, espera-se um projeto com as seguintes características: 

1. De alta confiabilidade, com soluções de execução adequadas às necessidades e a realidade do tipo da obra 

e do local; 

2. Que atendam às recomendações das normas da ABNT tanto em relação aos padrões geométricos como nos 

tipos de materiais e equipamentos, salvo, sob justificativa, com comprovação técnica sobre a viabilidade de adoção 

de serviços, materiais e/ou equipamentos que estejam em desacordo com as normas vigentes; 

3. Com todos os detalhamentos necessários que um projeto executivo exige; 

4. Com as especificações de materiais e serviços bem definidos; 

5. Com memórias de cálculo de quantificação de materiais revisados, complementados e consequentemente 

detalhados, de forma a permitir e facilitar uma boa FISCALIZAÇÃO; 

6. Perfeitamente compatibilizado entre todas as disciplinas de projetos, de forma que não haja interrupções no 

andamento da obra por interferência de um projeto sobre o outro. 

 

4.5.5. Entrega e aprovação dos projetos: 

a)  A entrega de todos os projetos, básico e executivos, pela empresa vencedora para a Equipe de Fiscalização, 

deverá ser realizada no prazo máximo de 45 (Quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviços; 
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b) A aprovação dos projetos pela equipe de fiscalização se dará no prazo máximo de 15 (Quinze) dias corridos 

após o recebimento. 

c)  Deverão ser entregues os seguintes produtos: 

c.1) Todos os projetos (desenhos) impressos e digitais; 

c.2) Memoriais de cálculo e descritivos; 

c.3) Cadernos de Especificações de Materiais e Serviços; 

c.4) Planilha Orçamentária compatibilizada com os novos projetos; 

c.5) Memória de quantificação de materiais clara e detalhada; 

c.6) Todos os arquivos listados acima em meio digital, preferencialmente e-mail encaminhado a 

projetos.sinfra@ufr.edu.br 

d) Após a aprovação dos projetos pela equipe de fiscalização, a empresa vencedora deverá emitir todas as 

ART´s (CREA) e/ou RRT´s (CAU) de todos os documentos listados acima. 

e) Os projetos (arquivos) deverão ser entregues nas extensões IFC e DXF. Os arquivos em IFC deverão conter 

todas as informações necessárias à identificação, caracterização e construção de cada elemento/componente objeto 

do projeto, de modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos construtivos, prazos de execução e visando à 

minimização dos problemas de execução da obra; 

f) A empresa vencedora também deverá fornecer os arquivos digitais nas extensões padrões dos respectivos 

softwares que forem utilizados na elaboração dos projetos, por exemplo: se em AutoCAD (DWG), Revit (RTE), 

Eberick (PRJ), Metalicas3D (ED3), SketchUP (SKP), etc. 
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ANEXO II – ANTEPROJETO 

 

OBS.: Os arquivos digitais dos projetos deverão ser baixados no site Licitações - Fundação Uniselva 

(fundacaouniselva.org.br), após cadastro  do usuário (Login e senha). 

 

 

 

  

 

 

https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
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ANEXO III – MEMORIAIS DESCRITIVOS 

 

OBS.: Os arquivos digitais dos projetos deverão ser baixados no site Licitações - Fundação Uniselva 

(fundacaouniselva.org.br), após cadastro do usuário (Login e senha).

https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
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ANEXO IV – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

OBS.: Os arquivos digitais dos projetos deverão ser baixados no site Licitações - Fundação Uniselva 

(fundacaouniselva.org.br), após cadastro do usuário (Login e senha).

https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
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ANEXO V – MINUTA CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2021 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A)......................................................... E A EMPRESA 

.............................................................   

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO – FUNDAÇÃO UNISELVA, pessoa jurídica de direito privado, constituída com base na 

Lei 8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 7.423 de 31/12/2011, registrada e credenciada no Ministério da 

Educação - ME e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, com sede em Cuiabá-MT, no Campus 

da UFMT, situada à Avenida Fernando Corrêa 2.367, CEP 78.060-900, inscrita no CNPJ sob nº 04.845.150/0001-

57, neste ato representado por seu Diretor Geral, Cristiano Maciel, na forma de seu Estatuto e da Portaria n° 1133 

de 18 de outubro de 2016. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

XXXXXXXXXX estabelecida na Rua XXXXXX, nº XXXXX, bairro XXXXX, CEP: XXXXXXXX, no 

município de XXXXXXX/XX, neste ato representado (a) pelo (a) Sr (a) XXXXXXXXXXXX, sócio (a) 

proprietário (a), com registro RG nº XXXXXXX, inscrito no CPF nº X, contato: (XX) XXXXXXXXXXX – e-

mail: XXXXXXX@XXXXX.COM   

 

Considerando a necessidade de atender a demanda do Projeto nº 3.605.002 – Conclusão da Obra de Laboratório 

do Curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), sob a gestão administrativa e financeira 

da Fundação Uniselva, na forma da Lei nº 8.958/94 e Resolução CD nº 08/2018 do Conselho Diretor da UFMT. 

 

Considerando o disposto no Processo nº 2021/0000378/UNISELVA, onde encontra-se autuada a Seleção Pública 

Presencial nº 02/2021, instrumentalizada com base no disposto pelo Decreto n° 8.241/2014, e no que couber, à 

Lei nº 8.666/1993. 

 

As partes acima qualificadas firmam o presente instrumento contratual, com fulcro no art. 40 do Decreto nº 

8.241/2014 e nas cláusulas e condições a seguir delineadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na área de engenharia e, 

ou, arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos (com uso 

da tecnologia BIM), além da elaboração de planilha orçamentária nos moldes da legislação vigente, visando 

a conclusão do Centro de Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), considerando a obra 

paralisada e as alterações em relação ao projeto original, que será prestado nas condições estabelecidas no 

Instrumento Convocatório do certame. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do 

contrato, nas seguintes condições: 
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2.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação, que compreende a execução da 

obra; 

2.1.2. É passível de subcontratação as parcelas do objeto que compreendem: Elaboração dos projetos e 

modelagem em BIM de todas as disciplinas; Execução de equipamentos e sistemas complementares, como sistema 

de prevenção e combate a incêndio e pânico, sistema de distribuição de GLP, sistema de ar-condicionado e SPDA. 

2.1.3. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das 

cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho 

de 2018; 

2.1.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, 

bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. Pela execução do objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 

XXXXXXXXX,XX (XXXXXXXXXX), conforme Proposta Comercial da CONTRATADA. 

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

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

incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor consignado neste contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante 

requerimento da CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite 

para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção), ou 

outro que vier a substituí-lo. 

3.4. O pagamento será efetuado em conta a ser indicada pela CONTRATADA, conforme entrega, em até 30 

(Trinta) dias da data do recebimento do objeto contratado, mediante Nota Fiscal devidamente atestada pelo 

requisitante. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento contratual correrão por conta dos recursos do Projeto 

nº 3.605.002 – Conclusão da Obra de Laboratório do Curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis 

(UFR), originado do Contrato nº 079/FUFMT/2020 firmado entre a FUFMT e a Fundação Uniselva. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO  

5.1.  O objeto desta contratação deverá ser entregue pela CONTRATADA no prazo de até 60 (Sessenta) 

dias, contados a partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 

5.2. O serviço poderá ser rejeitado no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes nos anexos e na Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, devendo ser substituído no 

prazo de até 10 (Dez) dias, a contar da notificação e às suas custas, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades. 

5.3. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os Arts 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor [Lei nº 8.078 de 1990], bem como substituir, 

reparar ou corrigir às suas expensas o serviço executado em desacordo. 

5.4. A fiscalização dos serviços feita pela CONTRATANTE não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
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técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência destes, não implica em co-responsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA 

6.1. O prazo de vigência deste instrumento contratual é de 120 (Cento e vinte) dias a contar da data de 

assinatura do presente contrato. 

6.1.1. O prazo de vigência deste contrato poderá ser alterado mediante justificativa da CONTRATADA 

devidamente aceita pela CONTRATANTE, ou ainda por conveniência da CONTRATANTE. 

6.1.2. Os pedidos de prorrogação da vigência do contrato só serão examinados quando formulados com 

antecedência e devidamente justificados. 

6.1.3. Se o prazo de execução coincidir com o dia em que a CONTRATANTE não tenha expediente, este será 

automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. 

6.2. O prazo de execução dos serviços especificado no objeto deste instrumento deverá ser realizado em 60 

(Sessenta) dias, a ser executado em 02 (duas) fases, sendo: 45 (Quarenta e cinco) dias para a fase de 

planejamento e projetos, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, e 15 (Quinze) dias para a 

análise e aprovação pela equipe de fiscalização da UFR. 

6.3. Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação deste Contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de Re-ratificação, mas 

de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitida 

pela Comissão de Fiscalização, integrando este contrato. 

6.4.1. Para que seja admitida a paralisação dos serviços e/ou sustação deste contrato, o interessado deve 

comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, 

o prazo. 

6.5. Excepcionalmente, os prazos estipulados para execução dos serviços poderão sofrer alterações, 

permanecendo as demais cláusulas deste contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

6.5.1. Alteração do projeto ou especificações; 

6.5.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

6.5.3. Interrupção da execução dos serviços contratados ou diminuição do ritmo de execução por ordem e no 

interesse da CONTRATANTE; 

6.5.4. Impedimento da execução dos serviços contratados, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

6.5.5. Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, que resulte, diretamente, impedimento 

ou retardamento na execução dos serviços contratados, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 

responsáveis. 

6.5.6. Salvo em decorrência de fato imprevisto, ou na hipótese da ocorrência da teoria da imprevisão, caso em 

que haverá Termo Aditivo, as modificações que vierem a se adotar neste contrato serão efetivadas mediante Termo 

de Re-ratificação Contratual. 

6.5.7. Este Contrato ou seus aditamentos vigerá em seus efeitos desde a data de sua assinatura. 

6.6. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação 

do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a 

celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
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7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE após análise e aceitação dos documentos e arquivos 

apresentados pela empresa vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, contendo o detalhamento da execução do objeto, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

7.2. Na Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deve conter a descrição detalhada dos serviços executados. 

7.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos: 

7.3.1. Ao final da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA 

apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada. 

7.3.2. A conclusão se dará quando as atividades previstas no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas 

em sua totalidade. 

7.3.3. Juntamente com a primeira medição, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula dos 

serviços junto à Previdência Social. 

7.3.4. A CONTRATADA também apresentará os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos 

e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.4. A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 

medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem 

como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de 

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

7.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 

7.7. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

7.8. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo funcionário competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual. 

7.9. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela CONTRATADA com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes 

comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

7.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e 

da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade 

dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF; 

7.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso 

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 20, 

do Decreto nº 8.241/2014; 

7.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo funcionário competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades 

efetivamente prestadas e aos materiais empregados. 

7.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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7.12. Nos termos do artigo 65, II, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, será 

efetuada a retenção ou glosa da garantia, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

7.12.1. não produziu os resultados acordados; 

7.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

7.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.14. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.17. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.  

7.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido 

o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a 

prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993. 

7.20.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123/ 2006. 

7.20.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável. 

7.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

 

I = (6/100) / 365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

8.1. Os preços contratados serão reajustados com periodicidade anual, desde que haja prorrogação no interesse 

da CONTRATANTE.  

8.2. Se houver reajuste deverá ser na forma prevista em Lei, para mais ou para menos, de acordo com a 

variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada 

na Revista Conjuntura Econômica com base na seguinte fórmula: 

o

o

I

II
VR

)( −
=

 
Onde: 

R = Valor do reajustamento calculado; 

V = Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

I = Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de 

aniversário do orçamento básico das obras ou serviços; 

Io = Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de 

referência do orçamento básico. 

 

8.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

8.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

8.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 

do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

CLÁUSULA NONA - DA INADIMPLÊNCIA 

9.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferem à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

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

empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades 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; 

10.4. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 
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b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa Contratada; 

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes 

em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

d)  

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação contratual, conforme estipulado no instrumento 

convocatório; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em 

conformidade com a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017; 

10.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

10.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

10.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

10.9. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para 

o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.9.1. “as built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.9.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

10.9.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro dos ser junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

10.9.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à CONTRATANTE no Art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços do objeto, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade 

e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao  

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Arts. 14 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar 

da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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11.5. 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 Art. 7° do Decreto n° 7.203, 

de 2010; 

11.6. 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: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT; 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

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

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, no 

prazo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da conclusão dos serviços descriminados no 

objeto do contrato. 

11.11. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este anteprojeto, no prazo 

determinado. 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

11.15. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou dos projetos desenvolvidos. 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

conforme determina a legislação; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

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

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

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

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, 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 
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previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto deste certame, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

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

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.23. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do Art. 49 da Lei nº 9.610/98: 

a)  O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações 

e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida 

e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 

terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 

CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, 

sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova 

empresa que continuará a execução dos serviços. 

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE; 

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá e uniforme; 

11.27. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço; 

11.28. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas 

à execução do serviço, conforme descrito neste anteprojeto; 

11.29.  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos; 

11.30.  Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE; 

11.31.1.  Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário 

for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

11.31.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/77 

e 12.378/2010); 

11.31.3. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.31.4. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste anteprojeto e seus anexos; 

11.32. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 

abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção 

Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em 

regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

11.33. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores 
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ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade; 

11.34. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades 

cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

11.35. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes do contrato; 

11.36. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato; 

11.37. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em 

valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações 

por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações 

diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

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

11.39. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT; 

11.40. Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de documentos técnicos, 

gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total 

ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para execução 

e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação 

correta nos trabalhos: 

11.41 A elaboração dos projetos, básico e executivos, deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos 

constantes neste Termo de Referência e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 

especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

11.43. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a contratante para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

12.1. A CONTRATADA incorrerá em sanções administrativas, nos termos da Lei nº 8.666/93, quando: 

a) Não mantiver a Proposta Comercial apresentada; 

b) Não cumprir o prazo de entrega do objeto ou qualquer das obrigações estabelecidas; 

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência deste instrumento, 

inclusive quanto à garantia e/ou assistência técnica; 

d) Fraudar a execução deste Contrato; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

 

12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item anterior ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à critério discricionário da CONTRATANTE às seguintes 

sanções: 
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

CONTRATANTE; 

b) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até dois anos; 

c) Multa moratória de um por cento [1%] por dia de atraso injustificado sobre o valor do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta da CONTRATADA, até o limite de dez por cento [10%] incidente sobre o 

valor total do Contrato; 

d) Multa compensatória de quinze por cento [15%] sobre o valor total do Contrato em caso de inexecução 

total do objeto do Contrato; 

e) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

f) Multa de dois por cento [2%] incidente sobre o valor total do Contrato em caso de descumprimento 

injustificado de qualquer condição ajustada. 

 

Parágrafo Segundo: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666/93 e legislações correlatas. 

Parágrafo Terceiro: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este instrumento contratual para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUSPENSÃO, RESCISÃO E DENÚNCIA 

14.1. O objeto deste Contrato poderá ser suspenso e/ou rescindido a qualquer momento, mediante comunicação 

prévia, caso a CONTRATADA não cumpra com quaisquer das cláusulas aqui avençadas, cabendo à mesma, arcar 

com as responsabilidades advindas com a referida suspensão, inclusive nas esferas cível e criminal, além dos 

encargos originados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INADIMPLÊNCIA 

15.1. A inadimplência da CONTRATADA relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 

à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

16.1. O presente instrumento poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, nas cláusulas e condições cabíveis, 

conforme determinado pelo Decreto nº 8.241/2014. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ANTICORRUPÇÃO 

17.1. Para a execução deste Instrumento, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a 

quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto pactuado, ou de forma a ele não relacionada, 
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o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos, colaboradores e representantes das partes e da Universidade 

Federal de Mato Grosso em atenção a Lei nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1. Para dirimir questões derivadas deste Termo fica nomeado o foro da Seção Judiciária da Justiça 

Estadual desta Capital. 

 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado em 02 (duas) cópias de 

igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.      

     

  Cuiabá/MT, de ______________ de 2021. 

 

 

 

   _______________________________________              _______________________________ 

CRISTIANO MACIEL 

Diretor-Geral 

CONTRATANTE 

 

            XXXXXXXXXXXXXXXX 

            Representante Legal Sr. (a) 

             CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

     _____________________________________ 

         Nome 

         RG 

         CPF  

______________________________________ 

     Nome 

     RG  

     CPF  
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ref.: (Identificação da licitação) 

 

A (nome da empresa participante), por seu representante legal infra-signatário, declara, sob as penas da lei e de 

rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à licitação em epígrafe, que para os devidos 

fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 10, da 

Lei n.º 9.854, de 24 de outubro de 1999, não tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição Federal. 

 

___________, _____ de ______________ de 2021. 

 

 

(Nome, carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa participante) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

 

A (a empresa participante), por seu(s) Representante(s) Técnico(s) infra-assinado(s), DECLARA com relação à 

Seleção Pública Presencial n.º. 02/2021, que visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto 

desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução 

dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e 

acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas. 

 

____________, ______ de ________________de 2021. 

 

(nome da empresa) 

(Nome do Responsável Técnico, carimbo e assinatura) 

Engenheiro Civil CREA 

 

 

V I S T O: 

(Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa participante) 

  

Atestamos, para os fins legais, que a visita técnica informada acima foi devidamente 

realizada, sendo mostrado o local e passadas todas as informações necessárias à formulação da respectiva 

proposta, ao representante da empresa supra identificada, e declaramos estar completamente de acordo 

com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição. 

 

Responsável Técnico 

Carimbo, nome e assinatura do responsável. 
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA 

 

A Fundação Uniselva 

Comissão de Licitação  

Av. Fernando Correa da Costa, 2367, Cuiabá/MT. 

Fone (65) 3318-9812 

 

Prezados Senhores, 

 

 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à Seleção Pública 

Presencial nº 02/2021, para contratação de empresa especializada na área de engenharia e, ou, arquitetura, 

para prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos para a conclusão do 

Centro de Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), assumindo inteira responsabilidade por 

qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação: 

 

Lote XX 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUAN

T. 

XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 
XX XXX 

 

 Na composição de preços está previsto todos os custos, bem como todos os tributos, frete - CIF, despesas 

ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento, considerando-se o objeto licitado; 

 

Razão Social da licitante:  

Nº do C.N.P.J:  

Validade da Proposta:  

Nome do banco, código da agência:  

Número da conta-corrente da empresa:  

Assinatura do Contrato: 

Nome, estado civil, endereço, CPF, RG, Cargo. 

Prazo de entrega:  

Responsável pela Proposta:  

Assinatura:  
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Identificação completa do representante da empresa participante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da empresa participante ou do Consórcio) doravante denominado (Empresa 

participante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente 

(pelo Empresa participante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da abertura oficial das 

propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

_______________, em ___ de ______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

(representante legal da empresa participante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENINETE 

IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

(Nome da empresa), C.N.P.J. n.º ________________________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas 

da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

___________, ___ de ______________ de 2021. 

 

___________________________________________________ 

             (Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa participante) 
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ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº___________________, domiciliada em_________________________________ 

______________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º 

da Lei Complementar 123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

c) Não é alcançada por qualquer hipótese de impedimento prevista do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cuiabá, ______ de ________________de 2021. 

 

___________________________________________________ 

             (Nome, e assinatura do Responsável Legal da empresa participante) 
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO 

BANCÁRIO 

 

Declaro para o fim de comprovação e pagamento dos devidos créditos, que nossos dados Bancários são os abaixo 

especificados:  

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Banco:  

Número da agência e conta: 

 
 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAÇÃO A QUE NÃO ESTÁ INSCRITA EM CADASTROS 

NACIONAIS DE EMPRESAS PUNIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaramos que a empresa XXXX, CNPJ ......, não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública.  

 

Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano).  

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 2367, 

Campus da UFMT - Bloco da Gráfica 

CEP: 78.060-900 
Telefone: 0xx65 3318-9812 

www.fundacaouniselva.org.br  

 

Página 48 de 55 

 
 

 

 

 

 

ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO A QUE NÃO POSSUI PARTICIPAÇÃO DE 

DIRIGENTES, FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES OU BOLSISTAS DA FUNDAÇÃO UNISELVA OU 

DA UFR 

 

Declaramos que na empresa XXXX, CNPJ ......, não possui participação de dirigentes, funcionários, servidores 

ou bolsistas da Fundação Uniselva ou da UFMT.  

 

Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano).  

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Referência: Seleção Pública Presencial nº 02/2021 

 

___________________________________________, (nome completo do profissional) CPF nº 

____________________________, _________________________________ (área de atuação) CREA nº 

___________________________, declara que é conhecedor das condições constantes na __________ nº 

___/2021 da Fundação Uniselva e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa 

__________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº ________________________, caso a 

mesma venha a ser vencedora do referido certame. 

 

________________, _____ de ________________ de 2021. 

 

_________________________________ 

Assinatura e nome por extenso  
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ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 

 

_________________________________________________________ inscrito no CNPJ sob o nº 

_______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade _________________ e do 

CPF nº _______________________ DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

 

________________, _____ de ________________ de 2021. 

 

_________________________________ 

Assinatura e nome por extenso  
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ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM A 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 

 

A empresa ....................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

......................................................., DECLARA, para os devidos fins, 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, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

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

________________, _____ de ________________ de 2021. 

 

_________________________________ 

Assinatura e nome por extenso  
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ANEXO XVIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE DISPORÁ, POR OCASIÃO DA FUTURA 

CONTRATAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL, DOS SERVIÇOS QUE 

CONSTAM DISCRIMINADOS EM PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS ANEXOS A ESTE 

EDITAL. 

 

A empresa ....................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

......................................................., DECLARA, para os devidos fins, que disporá, por ocasião da futura 

contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, 

dos serviços que constam discriminados em planilhas, projetos e memoriais anexos a este Edital. 

 

________________, _____ de ________________ de 2021. 

 

_________________________________ 

Assinatura e nome por extenso  
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ANEXO XIX – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços 

 

OBS.: Os arquivos digitais dos projetos deverão ser baixados no site Licitações - Fundação Uniselva 

(fundacaouniselva.org.br), após cadastro do usuário (Login e senha).

https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
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ANEXO XX – Modelo de BDI 

 

OBS.: Os arquivos digitais dos projetos deverão ser baixados no site Licitações - Fundação Uniselva 

(fundacaouniselva.org.br), após cadastro do usuário (Login e senha).

https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
https://licitacao.fundacaouniselva.org.br/
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