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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

DO SUL, de acordo com a legislação em vigor, em especial com a Lei n° 8.666, de 21.06.1993, e as suas 

alterações posteriores e Lei nº 123, de 14.12.2006, e alterações posteriores, realizará licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço”, da 

obra denominada CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES e ALOJAMENTO - CAMPO 

GRANDE, nos elementos técnicos que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos. 

 

1. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: 

 

1.1 Objeto da Licitação: 

 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia civil para a Construção 

da obra e fornecimento de todo material indispensável ao seu pleno funcionamento “CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES e ALOJAMENTO- CAMPO GRANDE”, em Campo 

Grande/MS, com área de construção de 2.901,08 m², tendo como referência o orçamento 

estimado no valor de R$ 5.505.806,70 (Cinco milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e seis 

reais e setenta centavos). 

 

1.1.1 Para todos os efeitos, realizada a visita técnica, considerar-se-á que a Licitante tem pleno 

conhecimento da natureza e do escopo (projetos) do objeto, condições do terreno, condições 

hidrológicas e climáticas que possam afetar a sua execução e dos materiais necessários para serem 

utilizados no atendimento do objeto desta. Não poderá a Licitante alegar, posteriormente à assinatura 

do contrato, a insuficiência de dados e/ou informações sobre o local e o lugar, a sua disponibilidade 

de materiais e de mão de obra e as condições pertinentes ao objeto licitado, com o intuito de argüir 

pretenso aditivo ao contrato celebrado. 

 

1.1.2 Caso a visita técnica não seja realizada, será de responsabilidade do contratado a ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação da obra. 

 

1.2  As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta: 

 

Elemento de Despesa:  4490.51 – Obras e Instalações 

 3390.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

Exercício de 2013: 

Programa de Trabalho:  12.364.2032.20RK.0054 – Funcionamento das Universidades 

Federais. 

 12.364.2032.8282.0054 – Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais 

Fonte de Recursos: 0112 – Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. 

 0250 – Recursos Próprios. 

 0312 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. 

 

1.2.1 Se em decorrência da duração desta Contratação, o exercício financeiro corrente vier a ser 

ultrapassado, a parcela relativa a parte a ser executada, terá o seu Programa de Trabalho e Fonte de 

Recursos informada pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças no próximo exercício 

financeiro. 

 

1.3 Responsável pela habilitação das Licitantes e classificação das propostas: Comissão Permanente de 

Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (CPLOSE/UFMS), conforme o contido na Portaria 

RTR nº 373, de 22.04.2013. 
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1.4 Data, hora e local para o recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta: 

 

1.4.1 Os envelopes contendo a HABILITAÇÃO e a PROPOSTA deverão ser entregues até o dia 

18/10/2013, às 08:00 horas, à Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de 

Engenharia, na Pró-Reitoria de Administração (PRAD/UFMS), localizada à Av. Costa e Silva s/nº, 

Cidade Universitária, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS. 

 

1.5 Regime de Execução e tipo de licitação: Empreitada por preço unitário do tipo menor preço. 

 

1.6 Local e horário de expediente para esclarecimentos e informações às Licitantes: 

a) Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a licitação deverão ser formulados, 

preferencialmente, até 10 (dez) dias antes da apresentação dos Documentos de Habilitação e 

Proposta, porém somente serão aceitos até o 5º dia útil anterior à data fixada para a apresentação dos 

Documentos de Habilitação e Proposta, por escrito, aos cuidados da Comissão Permanente de 

Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, das 08:00 horas às 10:30 horas, e das 14:00 horas às 

16:30 horas. 

b) Não sendo formulados até este prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos Documentos de Habilitação e 

Proposta, não cabendo, portanto, aos Licitantes, o direito a qualquer reclamação posterior. Os 

esclarecimentos e aditamentos passarão a fazer parte integrante do Edital da Licitação. 

c) Uma pasta contendo o original do edital devidamente assinado pela autoridade competente, com 

todos os documentos, estará disponível para consulta pelos interessados na PRAD/UFMS, localizada 

à Av. Costa e Silva s/nº, Cidade Universitária, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS, das 08:00 

horas às 10:30 horas e das 14:00 horas às 16:30 horas. 

 

1.7 Obtenção do Edital: 

O Edital e os seus anexos poderão ser obtidos na PRAD/UFMS, localizada à Av. Costa e Silva s/nº, 

Cidade Universitária, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias úteis anteriores a 

Licitação, por meio de solicitação por escrito, contendo todos os dados cadastrais da empresa e 

mediante a entrega de um CD virgem para a gravação dos arquivos e a assinatura do recibo (Anexo 

I). Também poderá obtê-lo via internet no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

1.8 A Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia / UFMS divulgará o 

resultado deste certame através de publicação no Diário Oficial da União (DOU), jornal de maior 

circulação do estado e publicação no sitio eletrônico da UFMS, www.ufms.br, afixando cópia da Ata 

na PRAD/UFMS. 

 

1.9 Prazo máximo da obra: 420 (quatrocentos e vinte dias) dias corridos. 

 

1.10 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da Proposta. 

 

1.11 Atestado de visita técnica ao local da obra: emitido pelo Coordenador de Projetos e Obras 

(CPO/PRAD/UFMS) ou preposto indicado por ele. 

 

1.11.1 A visita técnica ao local da obra deverá ser feita pelo Responsável Técnico da Licitante, no período 

de 18/09/2013 à 16/10/2013, com agendamento mínimo de 01 (um) dia útil de antecedência, junto 

ao Coordenador de Projetos e Obras (CPO/PRAD/UFMS), ou preposto indicado por ele, localizado 

à Av. Senador Filinto Muller, 1.555, Vila Ipiranga, CEP: 79.046-460 - Campo Grande/MS, telefone 

nº 3345-3530, das 08:00 horas às 10:30 horas e das 14:00 horas às 16:30 horas. No caso de não 

comparecimento no horário marcado, nova data deverá ser agendada. 

 

1.11.2 Será de inteira responsabilidade da Licitante, estar munida das plantas durante a visita técnica ao 

local da execução do objeto. 

 

1.11.3 É proibido o agendamento da visita técnica para um mesmo dia e horário, conforme Acórdão n.º 

1948/2011-Plenário, TC-005.929/2011-3, rel. Min.-Subst. Marcos Bemquerer Costa, 27.07.2011. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.ufms.br/
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1.11.4 A visita técnica ao local da obra é facultativa sendo de responsabilidade do contratado a 

ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de 

instalação da obra. 

1.12 Elementos técnicos: Conforme relação em anexo. 

2. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

Somente poderão participar da Licitação empresas que satisfaçam as seguintes condições: 

 

a) Poderá habilitar-se a esta licitação toda e qualquer firma, individual ou coletiva, que satisfaça 

as condições preestabelecidas neste Edital, nos seus anexos e nos demais elementos integrantes, 

subordinando-se ao que dispõe a Lei n. º 8666, de 21.06.1993, e nas suas complementações. 

b) É vedada a participação de consórcios. 

c) Estará impedida de participar da licitação a empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o 

autor do projeto seja dirigente, gerente acionista ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado, bem como servidor ou dirigente da UFMS ou do Ministério da Educação 

(MEC). 

d) Estará impedida de participar da licitação a empresa que não tenha cumprido compromissos 

técnicos e financeiros anteriores com a UFMS ou outras entidades da Administração Pública. 

e) Não será admitida a participação na licitação de empresas em regime de concordata ou cuja 

falência haja sido decretada, concurso de credores, dissolução e liquidação de pessoas físicas 

ou jurídicas elencadas no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, bem como as sociedades estrangeiras não 

estabelecidas no Brasil. 

f) Os que tiverem declarado inidoneidade de acordo com o previsto no inciso IV, do Art. 87, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenham a sua idoneidade restabelecida. 

g) Não estejam impedidas de contratar com o poder público. 

 

2.1 DOS DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO 

 

2.1.1 Regularidade do cadastramento e da habilitação parcial do Licitante no SICAF, que serão 

confirmadas por meio de consulta “ON LINE” pela CPLOSE/UFMS, ou documentos relativos ao 

cadastramento no mesmo, no ato da abertura dos envelopes de Documentação. 

2.1.2 Qualificação econômico-financeira 

 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2012), já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como 

base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 

DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV 

ou de outro indicador que o venha substituir: 

 

a.1) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 

a.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da 

Licitante; 

 

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da Licitante ou em 

outro órgão equivalente, ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante; 

.  

a .1.3) sociedade criada no exercício em curso: 
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-  fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou do domicílio da Licitante; 

 

b) A boa situação financeira da empresa será comprovada por documentação que ateste os índices 

mínimos contábeis abaixo, apurados pela Revista Exame – Melhores e Maiores 2012: 

- Índice de Liquidez Geral   LG ≥ 1,40 

 LG = (Ativo Circulante + Ativo Realizável á Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo  

 Exigível à Longo Prazo) 

 

- Solvência Geral     SG ≥ 1,40 

 SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível á Longo Prazo) 

 

- Liquidez Corrente    LC ≥ 2,20 

 LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

b.1) Conforme dispões o § 5º, do Art. 31, da Lei nº 8.666/93, informamos que a exigência de 

tais índices se justifica pelo fato de que a UFMS enfrentou em contratos recentes, 

oriundos de licitações que utilizaram baixos índices de liquidez como exigência de 

qualificação econômico-financeira (≥ 1,5), problemas na execução de suas obras, como 

exemplo, o abandono do canteiro, por parte do Contratado, gerando prejuízos para o 

interesse e erário públicos, visto que as obras não foram entregues de acordo com o 

cronograma inicialmente pactuado e a contratação do remanescente da obra (2º colocado), 

importou em atualização dos preços em relação à primeira contratação para a 

formalização do 2º contrato e conseqüente retomada da obra, majorando, dessa forma, o 

custo licitado da obra. Recentemente, foram divulgados na mídia nacional, os problemas 

que as universidades brasileiras enfrentam em relação às obras que movimentam a 

expansão e renovação de suas instituições. Cerca de 02 milhões de metros quadrados 

estariam parados nas universidades, em 53 obras espalhadas em, pelo menos, 20 

diferentes instituições. Tudo isso, de acordo com o próprio Ministério da Educação, é 

porque as construtoras e empreiteiras abandonaram os canteiros, faliram e ficaram sem 

recursos para cumprir seus compromissos. A UFMS não está fora desse contexto. 

Obviamente, não desejamos que tal cenário se repita, por isso, foi realizado pela 

CPLOSE/UFMS, um estudo minucioso sobre as exigências de qualificação econômica-

financeira que seriam publicadas em edital. Nesse estudo, foi trazido à baila, o Acórdão nº 

1593/2010 – 2ª Câmara, TC – 006.347/2008-6, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho, 

13.04.2010, publicado no Informativo TCU de Jurisprudência sobre Licitações e 

Contratos nº 12, o qual transcrevemos trecho de interesse abaixo: 

“Cláusulas editalícias restritivas à competitividade: 2 – Índices de qualificação 

econômica-financeira destoantes da realidade do mercado 

Em relação aos índices de qualificação econômica-financeira, o relator observou que a 

exigência estabelecida no edital da Tomada de Preços nº 02/2008, promovida pelo 

Município de Vale do Anari/RO, mostrou-se igualmente restritiva, uma vez que, conforme 

assinalou a unidade técnica, os índices econômicos requeridos das licitantes estavam 

totalmente destoantes da realidade do mercado, em desacordo com a Lei nº 8.666/93, 

que estabelece, em seu Art. 31, § 5º, que tais índices “devem estar devidamente 

justificados no processo administrativo que tenha dado início ao procedimento 

licitatório, sendo vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 

a correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da licitação”. A irregularidade pôde ser confirmada a partir dos dados 

publicados pela Revista Exame no ano de 2005 (Melhores e Maiores), que demonstraram 

que a média dos referidos índices para as empresa de construção civil situou-se em 

patamar bem inferior. O relator ressaltou, também, que as restrições impostas pelo 

Município de Vale do Anari/RO resultaram efetivamente no esvaziamento da licitação, já 

que, das quatro empresas que adquiriram cópia do edital, apenas uma apresentou 

proposta de preços. O relator propôs e a Segunda Câmara decidiu considerar 

procedente a representação. Precedente citado: Decisão nº 455/98-Plenário. Acórdão nº 

1593/2010-2ª Câmara.” (grifo nosso) 
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Da leitura do supracitado acórdão tem-se que é ilegal a exigência de índices econômicos das 

licitantes totalmente destoantes da realidade do mercado, porém, tem-se também, que os 

dados publicados pela Revista Exame (Melhores e Maiores) é um parâmetro legal e plausível 

para justificar os índices exigidos em edital para as empresas comprovarem sua boa saúde 

financeira, permitindo a Administração cercar-se de bons fornecedores que, efetivamente, 

honrarão seus compromissos futuros. Os índices exigidos no pressente edital foram retirados 

da Revista Exame – Melhores e Maiores/2013, em que foram publicados os indicadores por 

setor em 2012, demonstrando que a média da liquidez corrente do setor de construção foi de 

2,2. Sendo assim, não vislumbramos majoração injustificável do índice exigido, mas sim, 

compromisso desta CPLOSE com o interesse público, que sempre deve sobrepujar o interesse 

individual. Outra informação pertinente é que, pelo menos oito empresas de construção, que 

contrataram com a UFMS nos últimos três anos, possuem índice de qualificação econômica-

financeira para participar dos processos licitatórios em curso, portanto, a exigência dos 

índices contábeis acima não pode ser considerada restritiva. 

 

b.1) Os índices acima serão apurados através do balanço patrimonial apresentado e confirmados 

através de consulta ao SICAF. 

 

c) Comprovação de Patrimônio Líquido Mínimo no valor de 10% do objeto a ser contratado, 

conforme o disposto nos §§ 2º e 3º, ambos do Art. 31, da Lei nº 8.666/93; 

 

2.2 DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 

2.2.1 O Envelope de Habilitação deverá conter, atualizado e autenticado: 

 

a) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assinadas por Contador, ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedido pelo distribuidor da sede da Pessoa 

Jurídica, não expedida com prazo superior a 30 (trinta) dias da data de realização da presente 

licitação; 

 c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2°, do 

Art. 32, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo (Anexo II); 

 d) Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal empregados menores (Anexo IV); 

e) Comprovação de Patrimônio Líquido Mínimo, conforme descrito na alínea “c” do subitem 2.1.2 

desde edital; 

f) Registro da Licitante e do seu Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia 

Arquitetura e Agronomia – CREA, ou somente o registro daquela, desde que neste conste o nome do 

seu Responsável Técnico. O Capital Social constante no registro do CREA deverá ser igual ao 

capital registrado na Junta Comercial.  

g) Apresentação de documento(s) (atestado ou declaração) que comprove a qualificação técnica em 

nome da empresa e em nome do profissional habilitado (Decisão nº 285/2000-TCU-Plenário), para 

fins de habilitação, dividida em dois aspectos obrigatórios: 

 

g.1 - Qualificação técnico-operacional: envolve a comprovação de que a empresa Licitante ou o 

seu responsável técnico registrado no CREA, já executou, de modo satisfatório, atividade 

pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Será 

comprovada mediante: 

 

 g.1.1 – Documento(s) (atestado ou declaração) em nome da Licitante e de seu responsável 

técnico registrado no CREA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

comprove(m) a execução de obra ou de serviço com características semelhantes e 

complexidade, tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores ao da obra em questão, 

conforme lista a seguir. Não serão aceitos atestados emitidos pelo contratado em nome de 

sua subcontratada. 

 

A parcela de maior relevância técnica e de valor significativo é representada pelos seguintes 

parâmetros mínimos: 

 



 

 
 

 
 

6-43 
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE/UFMS 

Fone: (67) 3345-7054 – Fax: (67) 3345-7051 - E-mail: cpelobras.rtr@ufms.br 

Descrição do item Quantidade 

Aço CA 50/60 13.500,00 Kg 

Estrutura metálica para cobertura em aço estrutural 11.750,00 Kg 

Concreto usinado 330 m³ 

 g.1.2 – declaração, em papel timbrado da empresa, descrevendo a qualificação de cada um 

dos membros da equipe técnica responsável pela execução do objeto. Parâmetros mínimos: 

 

Descrição do item Quantidade 

engenheiro civil ou arquiteto (comprovar vínculo empregatício) 1 

mestre 1 

pedreiros 5 

eletricista 1 

 

g.2) Qualificação técnico-profissional: diz respeito à comprovação fornecida pelo Licitante de que 

possui, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de acervo 

técnico que comprove a execução de obras com características semelhantes às do objeto licitado (a 

comprovação de um item, deverá ser feita em um único documento). 

 

A parcela de maior relevância técnica e de valor significativo é representada pelos seguintes 

parâmetros mínimos: 

 

Descrição do item 

Aço CA 50/60 

Estrutura metálica para cobertura em aço estrutural 

Concreto usinado 

 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, instituída pela Lei nº 12.440/2012, de 7/7/2012. 

i) Atestado de Visita Técnica emitido pelo Coordenador de Projetos e Obras 

(CPO/PRAD/UFMS) ou pelo seu preposto, confirmando que o responsável técnico da Licitante 

visitou o local da obra, inteirando-se suficientemente da natureza, vulto e condições locais da 

obra, objeto da presente licitação, conforme Anexo V ou Declaração do Licitante assumindo a 

responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 

verificação dos locais de instalação da obra, conforme Anexo V-a; 

 

2.2.2 Sob pena de nulidade, os documentos deverão vir acompanhados da respectiva Certidão de Registro 

de Atestado ou Declaração no CREA, ou Certidão de Acervo Técnico de Profissional do CREA. 

 

2.2.2.1 O vínculo do responsável técnico com a empresa poderá ser demonstrado por meio da apresentação 

de: 

a) Ficha de Registro de Empregado ou Carteira de Trabalho do profissional, que demonstre o 

vínculo trabalhista; 

b) Estatuto ou Contrato Social em vigor que demonstre a condição de sócio do profissional; 

c) contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum. 

 

2.2.2.2 Os profissionais indicados pela Licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-

operacional, deverão participar da obra objeto deste Edital, admitindo-se a substituição por 

profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela UFMS. 

 

2.2.3 A comprovação da vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes 

requisitos: 

 

 a) O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica referido(s) na 

alínea “g.2”, do subitem 2.2.1 deste Edital, deverá(ão) apresentar Termo de Compromisso e 

Declaração Individual de Responsável Técnico, com firma reconhecida por Cartório de Serviços 

Notariais e de Registros (Anexos VI e VII); 

 b) As exigências mínimas relativas ao pessoal técnico-profissional, consideradas essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação conforme responsabilidade técnica são: 01 Eng. Civil ou 
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Arquiteto, registrado no CREA ou CAU, que deverá estar presente na obra por, pelo menos, 04 

(quatro) dias úteis de cada semana durante a execução da obra até a sua entrega provisória. 

 

2.3 DISPOSIÇÕES REFERENTES À HABILITAÇÃO 

 

a) Todos os documentos devem ser apresentados sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas 

seqüencialmente, em papel timbrado/oficial do expedidor, com o seu CNPJ e endereço 

completo; 

b) Os documentos referidos no subitem anterior poderão ser apresentados em cópias devidamente 

autenticadas por Cartório de Serviços Notariais e de Registros e com o selo de autenticação, ou 

cópias acompanhadas pelos respectivos originais, para a autenticação por membros da 

CPLOSE/UFMS, ou publicação em órgão de imprensa oficial. Cópias de documentos sem 

autenticação e/ou sem o selo de autenticidade, serão automaticamente desconsiderados; 

c) Deverá ser apresentada no Envelope de Habilitação, juntamente com os documentos solicitados 

na alínea g., do subitem 2.2.1, planilha informando em que páginas se encontram os parâmetros 

mínimos solicitados na qualificação técnica, de modo a facilitar a sua análise. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 01 / HABILITAÇÃO E Nº 02 / PROPOSTA 

 

3.1 No dia e hora estabelecidos no item 1.4.1, as empresas Licitantes, através de seu representante legal 

ou procurador, devidamente credenciado, deverão apresentar-se no local designado para a reunião, 

munidos de 02 (dois) Envelopes distintos, fechados, denominados, respectivamente, de ENVELOPE 

N° 01/HABILITAÇÃO e ENVELOPE N° 02/PROPOSTA. 

 

 Em ambos deverá constar, no lado externo, a razão social, CNPJ da proponente, a referência desta 

licitação, o número e a denominação do envelope, conforme modelo a seguir: 

 

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 CONCORRÊNCIA Nº 01/2013. 

 

 ENVELOPE Nº 01 / HABILITAÇÃO e ENVELOPE Nº 02 / PROPOSTA, respectivamente. 

 

 RAZÃO SOCIAL - CNPJ 

 

3.1.1 Após o ato de abertura da seção, os representantes legais das licitantes deverão se identificar perante a 

CPLOSE/UFMS, mediante o instrumento que o credencia como representante legal ou procurador. 

Após, deverão realizar a entrega dos envelopes. Caso o representante seja o sócio ou o proprietário da 

empresa, a comprovação poderá ser verificada posteriormente no Contrato Social ou no extrato da Junta 

Comercial, anexada no envelope de habilitação. 

3.2 O ENVELOPE N° 01/HABILITAÇÃO deverá conter a documentação relacionada nos itens 2.1 e 

2.2, organizada em caderno por inciso, na ordem em que se encontra neste Edital, em 01 (uma) via, 

assinada na última página e rubricada nas demais. 

 

3.3 O ENVELOPE N° 02/PROPOSTA deverá conter os documentos a seguir discriminados, que 

deverão ser apresentados em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas 

seqüencialmente, em papel timbrado do Licitante com o seu CNPJ e endereço, tudo em 

conformidade com a Lei 5.194 de 24/12/1966 - CONFEA: 

a)   Carta de Apresentação da Proposta; 

b) Orçamento Sintético e Analítico apresentado em reais. 

c) Relação de marcas e referências dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser 

apresentada uma relação anexa ou com os itens do orçamento. Nessa relação deverão constar, 

no mínimo, os revestimentos ou acabamentos de pisos, paredes, azulejos, tintas, texturas, 

telhas, portas, dobradiças, fechaduras, metais, louças e acessórios sanitários, fios e cabos 

elétricos, quadros de distribuição e telefone, disjuntores, luminárias, reatores, tomadas, 

interruptores, rede de águas pluviais, drenagem e rede proteção e combate a incêndios. No caso 

dos materiais ofertados não serem de comprovada similaridade aos definidos nos projetos, 

memoriais, planilhas e demais documentos técnicos, prevalecerão as especificações da UFMS. 

d) Cronograma Físico-Financeiro de Gantt, em reais, conforme modelo no Anexo VIII; 
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e) Declaração de que possui o Caderno de Encargos da UFMS (Anexo X); 

f) Termo de Opção de Garantia (Anexo IX); 

g) Elementos Técnicos (Anexo I); 

3.4 A Carta de Apresentação da Proposta deverá consignar: 

3.4.1 Referência ao número deste Edital e do objeto da licitação; 

3.4.2 Preço global em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual será executado os serviços e obras 

objeto desta licitação, devendo ser apresentado também a percentagem e o detalhamento do BDI 

utilizado; 

3.4.3 Confirmação de prazo da execução do objeto no prazo máximo disposto no item 1.9; 

3.4.4 A Licitante deverá apresentar composições de custos e/ou de insumos baseados no SINAPI e em 

caso de sua inexistência, adotar custos de entidades da Administração Pública Federal (LDO 2012, 

Lei 12.465/2012); 

3.4.5 O orçamento deverá apresentar os memoriais de cálculo, das composições de custos unitários de todos 

os itens, da composição detalhada do BDI, bem como dos percentuais de encargos sociais 

(ACÓRDÃO nº 1.387/2006-P e 1.941/2006-P) e o Cronograma Físico-Financeiro de Gantt; 

3.4.6 Sempre especificar a fonte de consulta para preços. Sendo do SINAPI, anotar a referência e quando 

for de outra fonte também informar, em todos os itens; 

3.4.7 A Licitante deverá apresentar declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à 

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos 

do projeto de engenharia e os custos do SINAPI e uma cópia da via original da A.R.T (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) do engenheiro responsável, relativo a elaboração da planilha orçamentária, 

conforme Anexo III; 

3.4.8 Para itens da obra (aquisição de equipamentos/materiais) que podem ser terceirizados que aplique um 

BDI reduzido em relação ao percentual adotado para o empreendimento, pois não é adequada a 

utilização do mesmo BDI de obras civis para a compra de tais itens (ACÓRDÃO nº 325/2007-P); 

3.4.9 Os itens administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e desmobilização, 

visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no BDI (ou LDI) – 

ACORDÃO Nº325/2007-P; 

3.4.10 As planilhas dos proponentes deverão seguir os seguintes critérios de aceitabilidade de preços 

(ACORDÃO Nº 762/2007 – TCU – PLENÁRIO): 

3.4.10.1 O valor global do orçamento de referência da UFMS estabelecerá o valor máximo para a contratação e 

servirá como critério para a desclassificação de propostas; 

3.4.10.2 Os preços unitários apresentados pelos licitantes não poderão ser superiores a 05% (cinco por cento) 

dos estabelecidos na planilha orçamentária da UFMS, sob pena de desclassificação; 

3.4.11 Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI (LDI), nem tampouco a planilha de 

custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram 

pessoalmente o contratado, não devendo ser repassados à contratante; 

3.4.12 Para efeito de quantificações, descontar todos os vãos para uma melhor apuração de quantidades de 

serviços e materiais; 

3.4.13 É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 

quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou 

executivo; 

3.4.14 O Licitante deverá limitar a contratação de terceiros até o limite de 40% do valor total da proposta; 

3.4.15 Declaração expressa de que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à 

execução dos serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão de obra 

necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, licenças 

inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços; 

3.4.16 Indicação do prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo estabelecido no subitem 1.10; 

3.4.17 A coluna de quantidade do(s) orçamento(s) é de inteira responsabilidade do proponente, não podendo 

arguir omissões, enganos e erros para alterar o valor global proposto; 

3.4.18 A omissão ou exclusão no(s) orçamento(s) analítico(s) de qualquer item não especificado nas peças 

gráficas analíticas, bem como nas especificações, não exime a Licitante de executá-lo dentro do preço 

global da proposta; 

3.4.19 Caso haja alguma diferença entre a planilha de orçamento da Licitante e o valor constante na Carta de 

Apresentação da Proposta, o valor a ser considerado será o constante na Carta de Apresentação da 

Proposta; 

 

4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 
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4.1 O procedimento terá início com a abertura do Envelope n° 01/HABILITAÇÃO, com a Comissão e 

os presentes aptos, analisando os documentos para a habilitação das Licitantes. 

4.2 Da sessão será lavrada Ata circunstanciada, registrando o resultado desta fase da licitação, que será 

assinada pelos presentes e pelos integrantes da Comissão. 

  

4.3 Estando todos os Licitantes presentes e tendo sido dispensado o direito do recurso, que deverá ser 

registrado em Ata, a Comissão de Licitação iniciará a abertura dos envelopes contendo as propostas 

das Licitantes habilitadas, ou fará a abertura depois de transcorrido o prazo para recurso ou mesmo 

após o seu julgamento. 

 

4.4 O Envelope nº 02/PROPOSTA, das Licitantes que não foram julgadas habilitadas por esta 

Comissão, não retirados pelos seus representantes na data marcada para a sua abertura, 

permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante 05 (cinco) dias consecutivos, 

contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que tenham sido retirados, serão destruídos. 

 

4.5 Os Licitantes presentes, juntamente com os integrantes da Comissão de Licitação, rubricarão todos 

os documentos constantes das propostas apresentadas. 

 

4.6 O julgamento é de competência exclusiva da Comissão de Licitação, que o fará no mesmo dia da 

abertura das propostas ou, se necessário, em outra data a ser definida, tornando público o seu 

resultado mediante afixação na PRAD – Pró-Reitoria de Administração da UFMS, localizada à Av. 

Costa e Silva s/nº, Cidade Universitária, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS. 

 

4.7 A Comissão de Licitação poderá analisar e julgar irrelevantes fatos que, a seu critério, não afetam de 

modo substancial o objetivo, a qualidade ou o desempenho da obra objeto deste Edital. 

 

5. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 À Comissão de Licitação compete examinar as propostas desclassificando: 

 

a) não atenderem às especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

 b) Conterem vícios; 

c) Omitirem qualquer elemento solicitado; 

d)  Apresentarem preço global maior que o orçamento de referência da UFMS;  

e) Apresentarem preços unitários maiores que 05% (cinco por cento) em relação aos estabelecidos 

na planilha orçamentária da UFMS; 

f) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceção 

feita quando se referirem aos materiais e instalações da própria Licitante, para os quais se 

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração; 

g) Apresentarem valor total considerado manifestamente inexequível, nos termos do Art. 48, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

5.2 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a UFMS poderá conceder às 

Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de documentos ou outra proposta 

escoimada das causas que provocaram a inabilitação ou a desclassificação. 

 

5.3 Sob pena de desclassificação, cada Licitante só poderá apresentar uma proposta. 

 

5.4 Também serão desclassificadas as propostas que conterem emendas, rasuras ou entrelinhas, bem 

como aquelas com prazo para a execução maior que o previsto neste Edital. 

 

6. DO JULGAMENTO 

 

6.1 Será declarada vencedora a Licitante que apresentar a proposta de menor preço global, estando de 

acordo com as especificações do presente Edital. 
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6.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em ato público, 

para a qual todos os Licitantes habilitados serão convocados. 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO 

 

7.1 O recurso, a representação ou o pedido de reconsideração inerentes a esta licitação poderão ser 

interpostos nos termos do Capítulo V, Art. 109, da Lei n. ° 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

 

7.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a UFMS, a Licitante que não o fizer 

em até 02(dois) dias úteis antes da abertura do envelope de habilitação. 

 

7.3 O recurso deverá necessariamente ser fundamentado com as razões de fato e de direito e assinado 

pelo representante legal da Licitante ou por procurador devidamente habilitado, sob pena de 

indeferimento liminar, e deverá ser dirigida ao Pró-Reitor de Administração, via CPLOSE/UFMS. 

 

7.4 Não serão aceitos recursos interpostos via fax ou correio eletrônico e nem protocolizados em local 

distinto do previsto no subitem 7.3, deste Edital. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

 

8.1 O objeto desta licitação será adjudicado à Licitante que apresentar o menor preço global. 

 

9. DA GARANTIA 

 

9.1 A licitante deverá apresentar a Garantia de cumprimento do Contrato, em até 10 (dez) dias após a 

assinatura do mesmo, no valor de 05% do valor global contratado atualizado, podendo optar por uma 

das seguintes modalidades: 

 I – Caução em dinheiro; 

 II – Título da dívida pública; 

 III – Seguro-garantia; 

 IV – Fiança bancária; 

 

9.2 Caso a modalidade escolhida seja Caução em dinheiro, a CONTRATADA deverá abrir conta na 

Agência 0857, da Caixa Econômica Federal, em nome do Contrato; 

 

9.2.1 A garantia será retida por ocasião dos pagamentos das notas fiscais, mediante a retenção de 5% 

(cinco por cento) do valor das mesmas; 

 

9.3 Caso a modalidade escolhida for Fiança bancária ou Seguro garantia, estas deverão ter prazo de 

vigência de 90 (noventa) dias superiores ao prazo da vigência do Contrato; 

 

9.4 A garantia ficará em poder da CONTRATANTE, por 90 (noventa) dias depois da extinção do 

CONTRATO, sendo restituída em 05 (cinco) dias úteis, mediante termo específico assinado pelas 

partes, mediante requerimento da interessada, a ele anexado a CND do INSS da obra. 

 

9.5 Havendo prorrogação do prazo de conclusão da obra, o prazo de validade da garantia deverá ser 

prorrogado, automaticamente. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 A Licitante vencedora, após a adjudicação do objeto, será convidada, por ofício, a assinar o Contrato 

em 03 (três) dias úteis, e no mesmo prazo, apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica da 

equipe técnica que se responsabilizará pela execução do objeto, inclusive do engenheiro. 

10.2 Convocada a primeira classificada e transcorrido o prazo estabelecido no subitem anterior, sem que a 

mesma atenda a convocação, ficará facultada a UFMS a convocação da segunda colocada e assim 

sucessivamente, para assinar o Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, ou ainda, revogar a licitação por interesse administrativo. 
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10.3 A contratação obedecerá a minuta do Contrato, anexo deste edital, e se subordinará às legislações 

que regem a matéria, especialmente a Lei n° 8.666/93. 

 

10.4  Integrarão o Contrato todos os documentos constantes do processo da presente licitação, 

independentemente de transcrição. 

 

11. DA PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA OBRA 

 

11.1 O objeto desta licitação terá a sua execução planejada, programada e controlada através da utilização 

do Cronograma Físico-Financeiro de Gantt. 

 

12. DOS PAGAMENTOS 

 

12.1 Os pagamentos serão mensais e proporcionalmente aos serviços executados, de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela UFMS, mediante a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente. 

 

12.1.1 A parcela devida a título de Administração do canteiro de obras será paga proporcionalmente ao 

percentual atingido em cada medição parcial, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

   

12.2 O valor da Nota Fiscal deverá estar expresso em “reais”, o qual será pago mediante Ordem Bancária 

de Crédito no prazo de tolerância de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação. 

 

12.3 Eventuais atrasos de pagamento por parte da UFMS, sem justificativa, que extrapolem a tolerância 

de 30 (trinta) dias, serão corrigidos utilizando-se o IGP(M)/FGV Índice Geral de Preços do 

Mercado, da data da apresentação da Nota Fiscal até a data do efetivo pagamento. 

 

12.4 Os pagamentos de qualquer parcela contratual ficarão condicionados ao pleno atendimento da 

Resolução nº 06, de 15.03.2012, do Conselho Diretor da UFMS, publicada no Boletim de Serviço 

Nº 5011, de 21.03.2012. 

 

12.5 Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia 

para com suas obrigações fiscais (municipal, estadual e federal), inclusive no que concerne aos 

créditos previdenciários, FGTS/CAIXA e Justiça do Trabalho. 

 

13. DO REAJUSTE 

 

13.1 Os preços contratuais não terão qualquer reajuste, exceto se o prazo de contratação exceder o limite 

de 01 (um) ano, a contar da data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que 

essa proposta se referir, se não tiver sido ocasionado em razão de atrasos da própria 

CONTRATADA; 

 

13.2 Caso a contratação ultrapasse doze meses, os preços serão reajustados conforme a variação da 

Tabela SINAPI em relação aos preços unitários regulados por ela e, de acordo com a variação nos 

últimos doze meses do INCC/FGV, para os demais preços unitários não previstos na Tabela 

SINAPI. 

 

14. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

14.1 A obra será CONTRATADA no regime de empreitada por preço unitário.  

 

14.2 O prazo máximo para a execução dos serviços é o estabelecido no subitem 1.9 e o prazo máximo 

para iniciar a execução da obra é de 05 (cinco) dias úteis, ambos a contar da data do recebimento da 

Ordem de Serviço. 

 

14.3 A execução da obra e dos serviços deverá estar rigorosamente de acordo com os projetos de 

arquitetura e engenharia, as especificações técnicas, o Caderno de Encargos da UFMS, as Normas 

Técnicas da ABNT e os demais elementos técnicos relacionados neste Edital, sendo que quaisquer 
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alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propostas apresentadas por escrito, 

apreciadas pela fiscalização e autorizadas pelo dirigente máximo da Instituição. 

 

14.4 Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, 

conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro, ou de fatos de responsabilidade da 

UFMS, formalizados por meio dos devidos termos aditivos. 

 

14.5 Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão 

encaminhados, por escrito, antes de findar o prazo original e, ambos os casos, com justificativa 

circunstanciada, apreciação da Fiscalização e do Coordenador de Projetos e Obras. 

 

14.6 No caso de prorrogação de prazo contratual, deverá ser elaborado novo Cronograma Físico-

Financeiro pela CONTRATADA, com as alterações necessárias, incluindo-se as parcelas faturadas e 

a faturar, a fim de ser aprovada pela UFMS, pelo Gestor do Contrato e pelo Ordenador de Despesas 

da UFMS; 

   

14.7 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, que 

assumirá todos os custos de sua aquisição. Todos os materiais deverão ser da melhor qualidade, 

obedecendo às especificações e normas da ABNT.  

 

14.8 A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, será da CONTRATADA, 

consequentemente, ela não poderá solicitar prorrogação de prazo, nem justificar retardamento na 

conclusão dos serviços em decorrência de fornecimento deficiente de materiais.  

 

14.9 A simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de 

temporais ou períodos excepcionais de chuva, plenamente comprovados, inclusive através de 

boletins meteorológicos e aceitos pela Fiscalização.  

 

14.10 A CONTRATADA deverá, em qualquer estágio dos serviços, e sem prejuízo do seu bom 

andamento, recuperar atrasos porventura ocorridos em fases anteriores. 

 

15. DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

15.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor original do Contrato, sendo necessária a prévia autorização do dirigente máximo da UFMS 

para sua execução. Cabe a CONTRATADA providenciar a elaboração de Cronograma específico 

para sua execução. 

 

15.2 Qualquer acréscimo de serviço realizado sem a expressa autorização do gestor do contrato (por 

escrito e com a concordância do ordenador de despesas) será de única e exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA, arcando com os custos e não tendo direito ao recebimento de qualquer 

contraprestação por parte da CONTRATANTE. 

 

16.  DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 

 

16.1  Conforme o contido nas Cláusulas Décima Quarta e Décima Quinta da minuta do Contrato. 

 

17. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

17.1 Cabe a UFMS assegurar os recursos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, segundo a 

disposição do Cronograma Físico Financeiro de Gantt. 

 

18. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

18.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo 
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cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da 

realização destes serviços, causados a UFMS ou a terceiros. 

 

18.2 A CONTRATADA não poderá subempreitar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, 

entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, no limite máximo de 40% (quarenta por cento) do valor 

do Contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das 

obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia do órgão. 

 

18.3 A CONTRATADA providenciará, a sua custa, o seguro da responsabilidade civil, inclusive 

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela Seguradora, não cabendo a UFMS obrigação 

decorrente de riscos da espécie. 

 

18.4 A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene 

do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, 

especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como: capacete, luvas, capas de chuvas e demais 

equipamentos. 

 

18.5 A CONTRATADA providenciará às suas custas, a realização de todos os ensaios, tais como controle 

tecnológico do concreto, sondagens, levantamentos topográficos, e demais verificações e provas dos 

materiais fornecidos e serviços executados, bem como os reparos que se tornem necessários para que 

os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

 

18.6 A CONTRATADA providenciará a aprovação pelos poderes competentes ou companhias 

concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto, sendo 

que a qualquer exigência que implique em modificações do projeto deve ser obtida autorização, por 

escrito da UFMS. 

 

18.7 A CONTRATADA se obriga a facilitar as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as 

informações e demais elementos necessários. 

 

18.8 Correrá por conta da CONTRATADA a confecção e colocação de placas, conforme modelo a ser 

fornecido pela UFMS, além das exigidas legalmente. 

 

18.9 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com os relatórios fotográficos de todas as etapas 

do objeto desta Licitação. Antes do início da obra, deverá ser apresentado um relatório fotográfico 

detalhado mostrando o estado em que se encontra o local da obra. 

18.10 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05.07.2002, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 

19.01.2010, nos seguintes termos: 

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso; 

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
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b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 

aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 

15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

 

18.11 Apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, os seguintes documentos: 

a) cópia da folha de ponto, devidamente assinada, dos empregados alocados na obra, relativamente ao 

mês anterior; 

b) cópia analítica da folha de pagamento dos empregados alocados na obra, relativamente ao mês 

anterior; 

c) cópia dos contracheques dos empregados alocados na obra, devidamente assinados e detalhados, 

relativamente ao mês anterior; 

d) cópia da Guia GFIP relativamente ao mês/competência anterior, devendo ser apresentada com todos 

os seus detalhamentos, inclusive com o “conectividade social”. 

 

19. DAS PENALIDADES 

 

19.1 Pelo simples inadimplemento dos prazos de execução parcial dos serviços e do prazo global de 

entrega da obra, definidos no Cronograma Físico-Financeiro, sem justificativa aceita pelo Ordenador 

de Despesa, ouvida a fiscalização da obra, ficará a CONTRATADA sujeita às multas fixadas no 

subitem 19.3 do presente Edital e à penalidade de advertência, independentemente de notificação 

prévia, aviso extrajudicial ou interpelação judicial. 

 

19.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a UFMS poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, por infração de cláusula contratual e/ou quando a CONTRATADA não cumprir as 

obrigações assumidas ou cumprir em desacordo com o estabelecido no Contrato, de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do Contrato homologado, em dobro na reincidência; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no presente edital; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 

da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada na alínea anterior, por inexecução total do Contrato que acarrete grave prejuízo 

ao serviço contratado ou apresentar informação e/ou documentos falsos, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital. 

 



 

 
 

 
 

15-43 
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE/UFMS 

Fone: (67) 3345-7054 – Fax: (67) 3345-7051 - E-mail: cpelobras.rtr@ufms.br 

19.3 As multas previstas são as seguintes: 

a) De 0,01% (um centésimo por cento), calculada sobre o valor global do Contrato por dia que 

exceda o prazo de execução contratual; 

b) De 10% (dez por cento), calculada sobre a parcela não medida da medição parcial do Contrato, 

definida no Cronograma Físico-Financeiro. O valor eventualmente não medido será somado a 

medição subseqüente para efeito de cálculo. 

 

19.4 As multas previstas no item anterior são independentes e serão cumulativamente aplicadas. 

 

19.5 A multa definida na alínea “b”, do subitem 19.3, será descontada, de imediato, dos pagamentos das 

medições parciais devidas, e a multa prevista na alínea “a”, do mesmo subitem, será descontada da 

última medição, ou das cauções, se necessário. 

 

19.6 A multa a que se refere à alínea “b”, do subitem 19.3 será devolvida à CONTRATADA desde que a 

obra seja entregue rigorosamente dentro do prazo global estipulado, sem qualquer reajustamento. 

 

19.7 No caso de rescisão de Contrato por inadimplemento da CONTRATADA não será devolvida a 

garantia prestada para o seu cumprimento. 

 

19.8 A CONTRATADA que ensejar o atraso do início da execução do objeto, não mantiver a proposta, 

fornecer o objeto em desconformidade com o especificado pela UFMS, recusar-se ou atrasar 

injustificadamente em entregar, total ou parcialmente, o objeto contratado, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal e, ainda, aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar a documentação exigida no Edital, garantido o direito prévio da citação 

e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e será 

descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 

previstas no Contrato e das demais cominações legais. 

 

19.9 A aplicação de multa por atraso na execução do Contrato não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. A reincidência, por 

02 (duas) vezes da mesma infração de cláusula contratual configurará inexecução do Contrato. 

 

19.10 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “b”, “c” e “d”, do subitem 19.2, será feita, 

mediante autuação de Processo Administrativo específico, solicitado pelo gestor e aberto pelo 

Pró-Reitor de Administração, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. A 

UFMS deverá comunicar à CONTRATADA a sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas 

no Contrato, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o 

direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da comunicação. Caso a CONTRATADA não apresente defesa ou a mesma não for 

acatada, a UFMS deverá comunicar a CONTRATADA a aplicação de penalidade, por meio de 

Notificação, a qual deverá ser entregue pessoalmente ou pela via postal com Aviso de 

Recebimento ou Sedex, aos seus representantes legais. A penalidade poderá ser registrada no 

SICAF a partir do dia seguinte à ciência. Em caso de não conseguir localizar a CONTRATADA, 

esta deverá ser notificada por Edital a ser publicado no DOU ou em jornal local de grande ou 

maior circulação. 

 

19.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF), e no caso de impedimento de licitar e contratar, a CONTRATADA deverá 

ser descredenciada do SICAF por período de até 05 (cinco) anos. 

 

19.12 A exceção das sanções de “Advertência” e de “Multa de Mora”, as demais deverão ser publicadas 

no DOU. 
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19.13 As penalidades de Advertência, de Impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública e de Declaração de inidoneidade podem ser aplicadas juntamente com a penalidade de 

Multa. 

 

19.14 As penalidades previstas neste Contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a 

critério da UFMS, se entender que as justificativas são relevantes ou em casos fortuitos e/ou de força 

maior devidamente comprovados pela CONTRATADA, sujeitando-se à análise e aceitação da 

UFMS. 

 

19.15 A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder a qualquer título, os direitos e as obrigações 

decorrentes do Contrato assinado, sob pena de rescisão contratual, com as cominações legais 

cabíveis. 

 

19.16 É vedada a cobrança ou desconto bancário de eventual duplicata emitida em decorrência do Contrato 

assinado, sendo cominada automaticamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota 

Fiscal, independente de sua imediata rescisão e aplicação das demais cominações previstas nas Leis 

n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e nos Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005. 

 

19.17 Caso a empresa classificada em primeiro lugar se recuse, por qualquer motivo ao cumprimento das 

obrigações assumidas no prazo estabelecido, será convocada a segunda classificada e assim 

sucessivamente. 

 

20. DA RESCISÃO DE CONTRATO 

 

20.1. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

a) A lentidão no seu cumprimento, levando a UFMS a presumir a não conclusão da obra, do 

serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

b) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a 

UFMS; 

c) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas nos relatórios de vistoria. 

 

20.2. A rescisão do Contrato também ocorrerá nos casos e formas previstas nos Art. 77 a 80 da Lei n. º 

8.666/93, e na Cláusula Décima Oitava, da Minuta do Contrato. 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 A CPLOSE/UFMS poderá solicitar a qualquer dos licitantes informações ou esclarecimentos 

complementares visando à instrução do processo, não se admitindo, no entanto, a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente nos envelopes para habilitação ou 

apresentação de proposta. 

 

21.2 Esta Licitação poderá ser suspensa, revogada por razões de interesse público ou anulada por 

ilegalidade. 

 

21.3 A UFMS ressalva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços 

contratados de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados e a aquisição, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local das 

obras e a elas destinadas, ressalvadas as responsabilidades legais e contratuais. 

 

21.4 Ao participar desta Licitação, a Licitante está ciente e aceita todos os termos deste Edital e as 

disposições da Lei nº 8.666/93. 

 

21.5 As Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte serão beneficiadas pelo disposto na Lei 123, de 

14.12.2006. 

 

21.6 Fica convencionado que os projetos, as especificações, os memoriais descritivos, as planilhas 

orçamentárias, bem como os dados levantados com a visita ao local da obra, e toda a documentação 



 

 
 

 
 

17-43 
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE/UFMS 

Fone: (67) 3345-7054 – Fax: (67) 3345-7051 - E-mail: cpelobras.rtr@ufms.br 

do processo licitatório são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione 

em um documento e se omita em outro, será válido. 

 

21.6 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente Licitação ou com a 

execução do Contrato respectivo, fica eleito o foro da Justiça Federal em Campo Grande – MS, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Campo Grande - MS,               de                                           de 2013. 

 

 

____________________________ 

Adm. Marcelo Gomes Soares 

CRA/MS nº 2.972 

Presidente da CPLOSE / UFMS 

___________________________ 

Claodinardo Fragoso da Silva 

Pró-Reitor de Administração/UFMS 
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MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DECORRENTE DA 

CONCORRÊNCIA N. º 01/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA 

__________________________ PARA ATENDIMENTO DA OBRA 

DENOMINADA CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

ALOJAMENTO - CAMPO GRANDE. 

 

Pelo presente instrumento a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

(UFMS), instituída pela Lei n° 6674 de 05.07.1979, situada na Av. Costa e Silva, s/nº, Cidade Universitária, CEP: 

79070-900 – Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.461.510/0001-33, representada pelo seu Pró-

Reitor de Administração, conforme delegação de competência contida na Portaria RTR n° 202, de 29.03.2012, 

doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ____________________, situada à Rua/Av. 

_____________ n. º______, Bairro _____________________ , em ___________ - ___, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° _________________, representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada 

CONTRATADA, considerando o contido no Processo nº 23104.001935/2013-73, celebram este Contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, e que se regerá pelas disposições da Lei n.° 8.666 de 

21.06.1993, em sua atual redação. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a execução da obra denominada CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E ALOJAMENTO - CAMPO GRANDE, sob a forma de empreitada por preço global, 

adjudicada através da CONCORRÊNCIA Nº 01/2013, Processo nº. 23104.001935/2013-73, que para fins de 

direito, passam ser parte integrante e inseparável deste ajuste. 

 

1.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão: 

 

Elemento de Despesa:  4490.51 – Obras e Instalações 

 3390.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

Exercício de 2013: 

Programa de Trabalho:  12.364.2032.20RK.0054 – Funcionamento das Universidades 

Federais. 

 12.364.2032.8282.0054 – Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais 

Fonte de Recursos: 0112 – Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. 

 0250 – Recursos Próprios. 

 0312 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. 

 

1.1.1  Se em decorrência da duração deste Contrato, o exercício financeiro corrente vier a ser ultrapassado, a 

parcela relativa a parte a ser executada, terá o seu Programa de Trabalho e Fonte de Recursos 

informada pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças no próximo exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO 

 

2.1 Este instrumento obedecerá às determinações na Lei n. º 8.666 de 21.06.1993 e alterações posteriores e 

pelas convenções aqui estabelecidas, considerando a proposta apresentada para atender seu objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 São obrigações da CONTRATADA em decorrência deste ajuste: 

 

I)  Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido o objeto seja entregue em 

perfeitas condições de uso; 
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II) Manter na direção do objeto, Engenheiro/arquiteto, detentor dos Atestados Técnicos apresentados na 

licitação, para atender o objeto deste instrumento; 

 

III) Observar na execução do objeto mencionado na Cláusula Primeira, as leis, inclusive o Código de Defesa 

do Consumidor, qualificando a CONTRATADA como fornecedor de serviços e a Contratante como 

consumidor, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas; 

 

IV Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento das obras, 

se necessário for, o “Alvará de Construção” e placas exigidas no Edital, por exigências legais ou outras 

que se fizerem necessárias; 

  

V)  Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à instalação e 

manutenção do canteiro de obras; 

 

VI)  Instalar escritórios adequados para a fiscalização das obras, cuja planta será previamente aprovada pela 

fiscalização da CONTRATANTE; 

 

VII)  Fornecer e utilizar na execução do objeto, equipamentos adequados, mão-de-obra qualificada e materiais 

novos e de ótima qualidade; 

 

VIII)  Executar ensaios, tais como controle tecnológico do concreto, sondagem do terreno, levantamento 

planialtimétrico ou outras verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados, 

ou outros, quando exigidos pela Fiscalização; 

 

IX)  Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação 

fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigido, cópia dos documentos de 

quitação; 

 

X)  Apresentar relatórios fotográficos mensais das partes executadas, bem como, atender às solicitações de 

documentos do Gestor/Fiscal da Obra dentro do prazo estipulado, sob pena de aplicação da penalidade 

de advertência; 

   

XI)  Remover no término da obra as instalações provisórias utilizadas para sua execução; 

 

XII)  Manter no local da execução da obra preposto aceito pela CONTRATANTE para representá-la na 

execução deste Contrato. 

 

XIII) A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19.01.2010, nos seguintes termos: 

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso; 

b) Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002, a CONTRATADA 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;b.2) resíduos Classe B 

(recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
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c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros 

de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 

por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 

caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 

2004. 

 

XIV) Apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, os seguintes documentos: 

e) cópia da folha de ponto, devidamente assinada, dos empregados alocados na obra, relativamente ao 

mês anterior; 

f) cópia analítica da folha de pagamento dos empregados alocados na obra, relativamente ao mês 

anterior; 

g) cópia dos contracheques dos empregados alocados na obra, devidamente assinados e detalhados, 

relativamente ao mês anterior; 

h) cópia da Guia GFIP relativamente ao mês/competência anterior, devendo ser apresentada com todos 

os seus detalhamentos, inclusive com o “conectividade social”. 

 

XV) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, em consonância com o inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

4.1 São de responsabilidade da CONTRATADA, em decorrência deste ajuste, além do citado no item 18 do 

Edital: 

 

I)  Quaisquer acidentes na execução do objeto, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso 

indevido de marcas e patente; e ainda, os fatos de que resultem as destruições ou danificações do objeto, 

inclusive aqueles que, na hipótese de mora, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa 

responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo do objeto” e a integral 

liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 

 

II)  A execução do objeto deverá ser rigorosamente de acordo com os Projetos de Engenharia, especificações 

da UFMS e as normas técnicas da ABNT, salvo casos em que forem encontrados erros de projeto que 

inviabilizem o perfeito funcionamento da obra, quando a CONTRATADA deverá informar o fiscal da 

obra, através do Livro Diário de Obra, para obter autorização visando a correção do erro encontrado. 

 

III)  O perfeito e eficiente funcionamento do objeto será de responsabilidade da CONTRATADA, na forma 

da lei, mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra; 

 

IV)  A qualidade dos materiais deverá ser de primeira linha, obedecendo às especificações e normas da ABNT 

e a quantidade empregada, assim como o processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução 

das obras e dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, deverão ser refeitos; 

 

V)  Utilizar somente materiais novos e de primeira linha, devendo apresentar qualidades de: estabilidade, 

rendimento, aplicação, durabilidade, reposição, garantia, aquisição imediata, e principalmente estejam em 

conformidade com as Normas Técnicas da ABNT, e ter as suas características técnicas reconhecidas em 

certificados pelo INMETRO ou por outros laboratórios tecnológicos desde que comprovadamente 

idôneos. Os materiais deverão obrigatoriamente seguir a marca e referência, constante da sua proposta. 

No caso dos materiais ofertados não serem de comprovada similaridade aos definidos no projeto, 

memoriais e planilhas e demais documentos técnicos, prevalecerão às especificações da 

CONTRATANTE.  

 

VI)  O pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 

referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 

Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; 
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VII)  A matrícula individual da obra no INSS, devendo apresentar a CONTRATANTE, o documento 

comprobatório respectivo até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, sendo que no final da obra, 

deverá ser apresentado a Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS. 

 

VIII) Fornecer, na entrega provisória da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 

efetuadas durante sua execução (AS BUILT); 

 

IX)  Registrar o presente Contrato junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREA-MS) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS), nos três primeiros dias úteis que 

seguirem a sua assinatura. 

 

X) Elaborar e fazer cumprir o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção (PCMAT) ou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com o que 

prescreve a NR-18 da Portaria nº 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo apresentar o 

competente Programa à Fiscalização da Obra em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de 

Serviço. A não elaboração ou o seu descumprimento ensejará a aplicação das penalidades delineadas em 

contrato e a sustação dos pagamentos prevista na Cláusula Décima da presente avença. 

 

XI) Elaborar e implementar o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, entregando o 

competente Programa à Fiscalização da Obra em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de 

Serviço, custeando todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. 

 

XII) Adquirir os equipamentos de proteção individual e coletivo devendo: 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança 

e saúde no trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada; 

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador por meio do Livro Diário de Obras. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

5.1  O prazo máximo para execução dos serviços objeto deste Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias 

corridos, contados da data do recebimento da respectiva “Ordem de Serviço”, quando a CONTRATADA 

promoverá a sua entrega em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

 

5.2  As justificativas relativas ao atraso na execução dos serviços, somente serão aceitas quando decorrerem 

de casos fortuitos ou força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro, ou de fatos 

de responsabilidade da CONTRATANTE. Se ocorrer, os pedidos de prorrogação deverão ser 

encaminhados, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com as devidas justificativas 

circunstanciadas. 

 

5.2.1 Quando se tratar de solicitação de aditivo de prazo cuja justificativa apresentada pela Contratada seja o 

volume de precipitação pluviométrica ocorrido no período considerado o fiscal da obra deverá: 

 

5.2.1.1  verificar se o volume de chuvas, medido em milímetro (mm), no período considerado foi superior a 

média histórica, divulgada pelo INMET através das Normais Climatológicas 
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(http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas), que para a Região de Mato 

Grosso do Sul segue a tabela abaixo: 

 

                        

   

  
 

    

Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990 

Número de Dias com Precipitação Maior ou Igual a 1 mm (dias) 

Código  Nome da Estação UF Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

83608 Aquidauana MS 11 10 9 5 5 3 2 3 5 6 8 9 76 

83611 Campo Grande MS 15 14 11 7 5 4 3 3 5 9 11 14 101 

83512 Coxim MS 16 15 12 8 7 2 1 2 5 9 12 16 105 

83659 Dourados MS 11 11 9 6 6 5 4 4 7 9 11 11 94 

83704 Ivinhema MS 12 11 9 6 6 5 4 4 7 8 9 11 92 

83565 Paranaíba MS 16 11 12 7 4 3 2 2 6 9 12 18 102 

83702 Ponta Porã MS 12 12 10 8 7 6 5 5 8 9 10 11 103 

83618 Três Lagoas MS 14 11 9 6 4 3 3 2 5 7 10 14 88 

 

5.2.1..2 O período considerado deverá ser o intervalo entre o início da obra e o da solicitação do aditivo ou o 

intervalo entre o último aditivo e o da solicitação atual.  

 

5.2.1..3. O prazo a ser prorrogado será a diferença, a maior, dos dias de chuva para o período examinado frente à 

média histórica do número de dias, somado de dez dias. 

 

5.2.1..4. É arbitrado o acréscimo de dez dias em face de chuvas excepcionais poderem se concentrar em dias 

pontuais, acarretando dificuldades na execução dos trabalhos nos dias seguintes. Dessa forma, é dada 

uma maior margem de segurança no prazo em favor da contratada. 

 

5.3 Não se justificará para o retardamento na execução dos serviços o fornecimento deficiente e fora do 

tempo hábil dos materiais necessários. 

 

5.4 É responsabilidade da CONTRATADA, em qualquer estágio dos serviços, e sem prejuízo do andamento, 

recuperar atrasos porventura ocorridos em fases anteriores. 

 

5.5  Só se admitirá a prorrogação de prazos parciais constantes do Cronograma Físico-Financeiro, quando 

houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o andamento normal da obra e dos serviços, 

decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela 

fiscalização, nos termos previstos na Lei n. º 8.666/93. 

 

5.6 No caso de prorrogação de prazo contratual, deverá ser elaborado novo Cronograma Físico-Financeiro 

pela CONTRATADA, com as alterações necessárias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, a fim 

de ser aprovado pela UFMS, pelo Gestor do Contrato e pelo Ordenador de Despesas da UFMS. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PROGRAMAÇÃO E DO CONTROLE 

 

6.1 A obra objeto deste Contrato terá a sua execução planejada, programada e controlada pelo cronograma 

Físico-Financeiro de Gantt. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO GLOBAL 

 

7.1  Para execução total da obra, citada na Cláusula Primeira, fica ajustado o preço global de 

R$_________________ (___________________________). 

 

 

 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas
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CLAUSULA OITAVA – DOS PAGAMENTOS 

 

8.1 Os pagamentos serão mensais e proporcionalmente aos serviços executados de acordo com o 

Cronograma Físico Financeiro, aprovado pela CONTRATANTE, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal correspondente. 

8.1.1 A parcela devida a título de Administração do canteiro de obras será paga proporcionalmente ao 

percentual atingido em cada medição parcial, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

 

8.2 O valor da Nota Fiscal deverá estar expresso em “Reais”, o qual será pago mediante Ordem Bancária de 

Crédito no prazo de tolerância de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação. 

 

8.3 Eventuais atrasos de pagamento por parte da UFMS, sem justificativa, que extrapolem a tolerância de 

30 (trinta) dias, serão corrigidos utilizando-se IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) divulgado 

pela FGV, contados da data da apresentação da Nota Fiscal até a data do efetivo pagamento; 

 

8.4 Os pagamentos de qualquer parcela contratual ficarão condicionados ao pleno atendimento da 

Resolução nº 06, de 15.03.2012, do Conselho Diretor da UFMS, publicada no Boletim de Serviço Nº 

5011, de 21.03.2012. 

 

8.5 Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia 

para com suas obrigações fiscais (municipal, estadual e federal), inclusive no que concerne aos créditos 

previdenciários, FGTS/CAIXA e Justiça do Trabalho. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO 

 

9.1 Os preços contratuais não terão qualquer reajuste, exceto se o prazo de contratação exceder o limite de 

12(doze) meses, a contar da data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 

proposta se referir, se não tiver sido ocasionado em razão de atrasos da própria CONTRATADA; 

 

9.2 Caso a contratação ultrapasse 12 (doze) meses, os preços serão reajustados conforme a variação da 

Tabela SINAPI em relação aos preços unitários regulados por ela e, de acordo com a variação nos 

últimos doze meses do INCC/FGV, para os demais preços unitários não previstos na Tabela SINAPI. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS 

 

10.1 A CONTRATANTE, independentemente da garantia, prevista na cláusula décima primeira, poderá 

sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

I) Execução defeituosa de obra ou serviço; 

II) Existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE; 

 III)  Existência de débitos para com terceiros, relacionados com as obras e serviços ora contratados, e 

que possam por em risco seu bom andamento ou causar prejuízos materiais ou morais a 

CONTRATANTE; 

 IV)  Existência de prazo vencido dos documentos apresentados como garantia pela CONTRATADA; 

   V)  Inadimplemento de qualquer de suas cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

 

11.1 A licitante deverá apresentar a Garantia de cumprimento do Contrato, em até 30 (trinta) dias após a 

assinatura do mesmo, no valor de 05% do valor global contratado atualizado, podendo optar por uma 

das seguintes modalidades: 

 I – Caução em dinheiro; 

 II – Título da dívida pública; 

 III – Seguro-garantia; 

 IV – Fiança bancária; 

 

11.2 Caso a modalidade escolhida seja Caução em dinheiro, a CONTRATADA deverá abrir conta na 

Agência 0857, da Caixa Econômica Federal, em nome do Contrato; 



 

 
 

 
 

24-43 
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE/UFMS 

Fone: (67) 3345-7054 – Fax: (67) 3345-7051 - E-mail: cpelobras.rtr@ufms.br 

 

11.2.1 A garantia será retida por ocasião dos pagamentos das notas fiscais, mediante a retenção de 05% 

(cinco por cento) do valor das mesmas; 

 

11.3 Caso a modalidade escolhida for Fiança bancária ou Seguro garantia, estas deverão ter prazo de 

vigência de 90 (noventa) dias superiores ao prazo da vigência do Contrato; 

 

11.4 A garantia ficará em poder da CONTRATANTE, por 90 (noventa) dias depois da extinção do 

CONTRATO, sendo restituída em 05 (cinco) dias úteis, mediante termo específico assinado pelas 

partes, mediante requerimento da interessada, a ele anexado a CND do INSS da obra; 

 

11.5 Havendo prorrogação do prazo de conclusão da obra, o prazo de validade da garantia deverá ser 

prorrogado, automaticamente. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DIREÇÃO DO OBJETO 

 

12.1  A execução do objeto a que se refere este Contrato será dirigida por uma equipe técnica composta de 

Engenheiro, Mestre-de-Obras, Encarregados e outros prepostos devidamente habilitados e credenciados 

pela CONTRATANTE. A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, 

determinar à CONTRATADA, a substituição do Engenheiro e o seu afastamento da execução do objeto, 

assim como de qualquer componente da equipe técnica ou outro empregado seu, que esteja envolvido, 

direta ou indiretamente, com o objeto deste Contrato. 

 

12.2  A substituição voluntária de integrante da Equipe Técnica ou do Engenheiro durante a execução da obra, 

dependerá da aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, na falta da 

manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias, da ciência formal dada pela 

CONTRATADA sobre a substituição. 

 

12.3  A CONTRATANTE poderá também exigir o afastamento de qualquer funcionário que não esteja 

devidamente registrado, podendo o funcionário retornar assim que a CONTRATANTE comprovar o seu 

registro na carteira profissional de trabalho. 

 

CALUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

13.1  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do Contrato, 

com a prévia autorização do dirigente máximo da UFMS para sua execução. Cabe a CONTRATADA 

providenciar a elaboração de Cronograma Físico-Financeiro específico para a sua execução. 

 

13.2 Qualquer acréscimo de serviço realizado sem a expressa autorização do gestor do contrato (por escrito e 

com a concordância do ordenador de despesas) será de única e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, arcando com os custos e não tendo direito ao recebimento de qualquer 

contraprestação por parte da CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO, DA PREVISÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO 

GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO E DO GUIA PRÁTICO PARA CONTRATOS DE OBRAS 

 

14.1  A Fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade exclusiva da 

CONTRATANTE, a quem caberá verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo cumpridos os 

termos do Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, observado o disposto no Art. 67, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

14.2  A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do objeto, e será exercida 

no interesse exclusivo da UFMS, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros. 
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14.3  A Fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de seus 

contratados, no interesse dos serviços, assim como aceitar a substituição dos integrantes da equipe 

técnica da CONTRATADA, através de solicitação por escrito da mesma. 

 

14.4  A Fiscalização da execução da obra será exercida por Engenheiro/Arquiteto da CONTRATANTE ou 

prepostos por ela credenciados, cabendo a CONTRATADA manter, no escritório localizado no recinto 

da obra, livro “Diário de Obras” autenticado pela CONTRATADA e pela fiscalização da obra, em que se 

anotará: 

 

 I - Pela CONTRATADA: 

  

 a) A ocorrência de condições meteorológicas prejudiciais ou desfavoráveis ao andamento da obra; 

 b) As falhas verificadas em obras ou serviços contratados a terceiros, passíveis de afetar a obra a cargo 

da CONTRATADA ou o cumprimento, por esta, dos prazos e condições deste Contrato; 

 c) As consultas à fiscalização e as respostas as suas respectivas interpelações; 

 d) As datas de início e de conclusão de atividades e itens caracterizados, de acordo com o Cronograma 

Físico-Financeiro aprovado; 

 e) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

  f) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registros; 

 

 II - Pela CONTRATANTE: 

 

 a) Atestados de veracidade dos registros nas alíneas “a” e “b” do inciso I desta cláusula; 

 b) Apreciação sobre o andamento da obra e suas conformidades ao projeto, especificações, prazos e 

Cronograma Físico-Financeiro integrantes deste Contrato; 

 c) Observações que julgue necessário fazer a propósito de anotações consignadas pela CONTRATADA 

no “Diário de Obras”; 

 d) Solução das consultas e solicitações formuladas pela CONTRATADA; 

 e) Restrições a respeito do andamento das obras ou da atuação da CONTRATADA, de seus empregados 

e prepostos; 

 f) Determinação de providências para o cumprimento dos projetos e especificações; 

 g) Outros fatos ou observações, cujo registro julgue necessário ou conveniente ao trabalho da 

Fiscalização; 

 

14.5. Responsabilidades do Gestor e do Fiscal de Contrato 

 

14.5.1. ADMINISTRATIVA: O Gestor e o Fiscal de Contrato, assim como todo servidor, devem ser leais à 

Administração, cumprindo suas funções com urbanidade, probidade e eficiência, executando suas atribuições 

sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolução administrativa das questões a ele 

apresentadas, o que, certamente, contribuirá para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. 

Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e Fiscal podem ensejar aplicação de sanções administrativas, 

logicamente após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de 

gestão/fiscalização irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou 

o Fiscal agiu em desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais. 

 

14.5.2. PENAL: Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os 

previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, diz-se que cometeu ilícito penal, passível de pena 

restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, 

principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento de ilícito penal, o Ministério Público será 

comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar. 

 

14.5.3. CIVIL: Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o Gestor 

/e/ou Fiscal será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser demonstrado o dolo ou a 

culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano for causado a terceiros, 

responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver dano ao erário, a 

Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor/Fiscal para efetuar o recolhimento da 

importância necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor/Fiscal poderá se recusar a recolher a importância, 

hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são 
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cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será 

afastada. 

 

14.6. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 

 

14.6.1. Cuidar das questões relativas: 

 

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser 

providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

 

b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a 

prestação de serviços e com antecedência razoável; 

 

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

 

d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham 

implicações na atestação; 

 

14.6.2. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 

Contrato e com a Lei; 

 

14.6.3. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser 

submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

 

14.6.4. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 

fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. 

No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por 

sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 

 

14.6.5. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 

pela Administração; 

 

14.6.6. Alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, responsabilizando-se por tais 

informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

 

14.6.7. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da 

Lei; 

 

14.6.8. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 

 

14.6.9. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

 

14.6.10. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, 

sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias 

superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

 

14.7. ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

 

14.7.1. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua 

execução; 

 

14.7.2. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, 

encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 

 

14.7.3. Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de 

dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição; 

 

14.7.4. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo); 
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14.7.5. Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por 

escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). No caso dos autos -  obras e 

prestação de serviços de engenharia -, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências 

que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de suas atribuições; 

 

14.7.6. Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas ao setor 

competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi 

efetivamente contratado; 

 

14.7.7. Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a 

solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

 

14.7.8. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do 

Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação, 

principalmente em relação ao prazo ali previsto; 

 

14.7.9. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo 

estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes (Obs.: o prazo começa a contar da 

comunicação escrita do contratado); e 

 

14.7.10. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas. 

 

14.8. GUIA PRÁTICO PARA CONTRATOS DE OBRAS 

 

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta 

adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de 

inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao): 

 

– especificação do objeto; 

 

– prazo e local de execução do serviço; 

 

– cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados; 

 

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização arquivando, por cópia, o que se fizer necessário; 

 

c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, 

exercendo rigoroso controle sobre o cronograma físico-financeiro dos serviços a serem executados; 

 

d) arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART enviada pela Contratada, se assim o Contrato 

determinar; 

 

e) atentar para as especificações técnicas constantes dos anexos; 

 

f) receber a fatura de cobrança, conferindo: 

 

– se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas; 

 

– se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados; 

 

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida; 

 

– se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão de obra empregada, conforme 

determina o Contrato; 

*Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (ISS, INSS, etc.). 

 

g) atestar a execução do serviço efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento das obrigações 

acessórias; 
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h) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento; 

 

i) acompanhar a elaboração e a entrega do “as built” da obra/reforma (como construído), a fim de subsidiar 

futuras intervenções a título de manutenção ou reformas; 

 

j) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que 

se efetue corretamente a atestação; 

 

k) informar o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplicação 

das sanções cabíveis; 

 

l) manter contato regular com o Preposto/Representante da Contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento 

do Contrato; e 

 

m) cuidar para que o projeto original conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu arquivamento, para 

efeito de patrimoniamento e/ou contabilização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO 

 

15.1  O recebimento da obra será levado a efeito em conformidade com artigo 73 da Lei n.º 8.666/93, 

observado o disposto no art. 69; 

 

15.2  Concluída a obra, a CONTRATADA fará uma comunicação escrita à CONTRATANTE, que em 15 

(quinze) dias da mesma, lavrará o Termo de Recebimento Provisório, circunstanciado, assinado pelas 

partes, isto é, pelo responsável por seu acompanhamento e por profissional habilitado ou preposto 

indicado. 

 

15.3  Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, observado o Art. 69 da Lei nº 

8.666/93, e se atendidas todas as solicitações e reclamações relativas a defeitos ou imperfeições 

verificados e aceitos por profissional habilitado ou preposto indicado, e comprovado o pagamento da 

contribuição devida à Previdência Social relativa ao período de execução da obra, será então lavrado o 

Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, que será assinado também pela CONTRATADA. 

 

15.4  A CONTRATADA fica obrigada a manter a obra e os serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o 

Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 

 

15.5  Aceito o objeto, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, subsistirá na forma da Lei. 

 

15.6  Desde o Recebimento Provisório, a UFMS poderá utilizar o objeto deste Contrato. Este fato será levado 

em consideração quando do Recebimento Definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1 Pelo simples inadimplemento dos prazos de execução parcial dos serviços e do prazo global de entrega 

da obra, definidos no Cronograma Físico-Financeiro, sem justificativa aceita pela fiscalização da obra, 

ficará a CONTRATADA sujeita às multas diárias fixadas no subitem 16.3 do presente Contrato e à 

penalidade de advertência, independentemente de notificação prévia, aviso extrajudicial ou interpelação 

judicial. 

 

16.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a UFMS poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, por infração de cláusula contratual e/ou quando a CONTRATADA não cumprir as obrigações 

assumidas ou cumprir em desacordo com o estabelecido no Contrato, de 10% (dez por cento) sobre o 

valor global do Contrato homologado, sendo dobráveis na reincidência; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no presente edital; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 

lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada no item anterior, por inexecução total do Contrato que acarrete grave prejuízo ao serviço 

contratado ou apresentar informação e/ou documentos falsos, sem prejuízo das multas previstas no 

edital. 

 

16.3 As multas diárias previstas são as seguintes: 

 

c) De 0,01% (um centésimo por cento), calculada sobre o valor global do Contrato por dia que exceda 

o prazo de execução contratual; 

d) De 10% (dez por cento), calculada sobre a parcela não medida da medição parcial do Contrato, 

definida no Cronograma Físico-Financeiro. O valor eventualmente não medido será somado a medição 

subseqüente para efeito de cálculo. 

 

16.4 As multas previstas no subitem anterior são independentes e serão cumulativamente aplicadas. 

 

16.5 A multa definida na alínea “b” do subitem 16.3 será descontada, de imediato, dos pagamentos das 

medições parciais devidas, e a multa prevista na alínea “a”, do mesmo subitem, será descontada da 

última medição, ou das cauções, se necessário. 

 

16.6 A multa a que se refere à alínea “b”, do subitem 16.3 será devolvida à CONTRATADA desde que a 

obra seja entregue rigorosamente dentro do prazo global estipulado, sem qualquer reajustamento. 

 

16.7 No caso de rescisão de Contrato por inadimplemento da CONTRATADA não será devolvida a garantia 

prestada para o cumprimento do Contrato. 

 

16.8 A CONTRATADA que ensejar o atraso do início da execução do objeto, não mantiver a proposta, 

fornecer o objeto em desconformidade com o especificado pela UFMS, recusar-se ou atrasar 

injustificadamente a entrega, total ou parcial, do objeto contratado, falhar ou fraudar na execução do 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal e, ainda, 

aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de 

entregar a documentação exigida no Edital, garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciado do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais 

cominações legais. 

 

16.9 A aplicação de multa por atraso na execução do Contrato não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções nele previstas. A reincidência, por 02 (duas) 

vezes da mesma infração de cláusula contratual configurará inexecução do Contrato. 

 

16.10 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 16.2, será feita, mediante 

autuação de Processo Administrativo específico, solicitado pelo gestor e aberto pelo Pró-Reitor de 

Administração, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. A UFMS deverá 

comunicar à CONTRATADA a sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no Contrato, 

quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao 

contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 

comunicação. Caso a CONTRATADA não apresente defesa ou a mesma não for acatada, a UFMS 

deverá comunicar a CONTRATADA a aplicação de penalidade, por meio de Notificação, a qual 

deverá ser entregue pessoalmente ou pela via postal com Aviso de Recebimento ou Sedex, aos seus 

representantes legais. A penalidade poderá ser registrada no SICAF a partir do dia seguinte à sua 

ciência. Em caso de não conseguir localizar a CONTRATADA, esta deverá ser notificada por edital a 

ser publicado no DOU ou em jornal local de grande ou maior circulação. 
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16.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF), e no caso de impedimento de licitar e contratar, a CONTRATADA deverá ser 

descredenciada do SICAF por período de até 05 (cinco) anos. 

 

16.12 A exceção das sanções de “Advertência” e de “Multa de Mora”, as demais deverão ser publicadas no 

DOU. 

 

16.13 As penalidades de Advertência, de Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública 

e de Declaração de inidoneidade podem ser aplicadas juntamente com a penalidade de Multa. 

 

16.14 As penalidades previstas neste Contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério 

da UFMS, se entender que as justificativas são relevantes ou em casos fortuitos e/ou de força maior 

devidamente comprovados pela CONTRATADA, sujeitando-se à análise e aceitação da UFMS. 

 

16.15 A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder a qualquer título, os direitos e as obrigações 

decorrentes do Contrato assinado, sob pena de rescisão contratual, com as cominações legais cabíveis. 

 

16.16 É vedada a cobrança ou desconto bancário de eventual duplicata emitida em decorrência do Contrato 

assinado, sendo cominada automaticamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota 

Fiscal, independente de sua imediata rescisão e aplicação das demais cominações previstas nas Leis n° 

8.666/1993 e 10.520/2002 e nos Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005. 

 

16.17 Caso a empresa classificada em primeiro lugar se recuse, por qualquer motivo ao cumprimento das 

obrigações assumidas no prazo estabelecido, será convocada a segunda classificada e assim 

sucessivamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

17.1  Caberá recurso aos atos administrativos nas formas dispostas no Art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO. 

 

18.1  Constituem motivos para rescisão do Contrato os enumerados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, 

independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial e, especialmente: 

 

I) Se a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data do 

recebimento da “Ordem de Serviço” ou interrompê-los por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; 

 

II) Se vier a se verificar, comprovadamente, a incapacidade técnica ou a inidoneidade da CONTRATADA, 

ou ainda, caso a mesma venha a ter títulos protestados; 

 

III) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, subcontratar o presente Contrato no 

todo ou em parte; 

 

IV) Se a CONTRATADA atrasar por mais de 30 (trinta) dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no 

cronograma Físico-Financeiro aprovado pela CONTRATANTE; 

 

V) Se a CONTRATADA não atender às exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou 

imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito à qualidade do material, do 

equipamento e da mão-de-obra utilizada; 

 

VI) Se as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, o montante 

correspondente a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato. 

 

VII) Se a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações prevista neste 

Contrato e/ou reincidir em falta cometida e punida anteriormente com multa, ou outra cominação. 
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18.2  A rescisão deste Contrato acarretará, sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores da 

CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste instrumento, 

as seguintes conseqüências: 

a)  Multa indenizatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato atualizado, quando a 

causa da rescisão lhe for imputável; 

b)  Desocupação do canteiro de obras determinada pela CONTRATANTE e sua devolução em perfeitas 

condições de limpeza e utilização, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ordem de 

desocupação, sob pena de promover, a própria CONTRATANTE, a liberação do local com vistas à 

retomada dos trabalhos, por si ou por terceiros, imputando-se à CONTRATADA as despesas que 

ocorrerem com os trabalhos de desobstrução do canteiro de obras e demais ônus e prejuízos, devidamente 

apurados em processo competente; 

c)  Retenção pela CONTRATANTE, se assim lhe convier, dos materiais e equipamentos existentes no 

canteiro de obras, que passarão a ser de sua propriedade, indenizando-se a CONTRATADA 

exclusivamente pelo valor pago por sua aquisição, neste, computado o pagamento de quaisquer impostos, 

taxas e tarifas que sobre eles incidirem; deduzida a sua depreciação; 

 

18.3  O presente Contrato poderá, ainda, ser alterado ou rescindido por conveniência administrativa da 

CONTRATANTE, mediante comunicação escrita, entregue diretamente ou por via postal, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, observado o disposto na Lei n. º 8666/93. 

 

18.4  A rescisão de que trata o item anterior, assegura à CONTRATADA o direito de receber o preço dos 

serviços executados, até a data em que os mesmos foram efetivados, e demais direitos de que trata a Lei 

n. º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

19.1  A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações, salvo casos 

especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária 

antecedência. 

 

19.2  A CONTRATADA, na execução do Contrato, somente poderá subcontratar até o limite de 40% 

(quarenta por cento) do valor total do Contrato, com prévia concordância da CONTRATANTE, sem 

prejuízos de suas responsabilidades contratuais legais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA 

 

20.1  O presente instrumento terá vigência de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a partir de sua assinatura, 

permitida sua prorrogação mediante Termo Aditivo. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS PROIBIÇÕES 

 

22.1 Não é permitida à CONTRATADA: 

 

a) Caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE; 

b) Opor-se, em qualquer circunstância, ao direito de retenção sobre as obras; 

c) Interromper unilateralmente as obras sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE. 

d) Realizar serviço estranho ao projeto original sem prévia justificativa escrita, com expressa concordância 

do Gestor do Contrato, da Fiscalização da obra e autorização do Ordenador de Despesa e do dirigente 

máximo da Instituição. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

22.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal, em Campo Grande – MS, para dirimir as questões oriundas do 

presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, assim, por estarem justas e contratadas, assinam este, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um 

só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

 

 

Campo Grande – MS,       de                     de 2013. 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

 

 

Contratada 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

Nome: 

CPF: 
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(ANEXO I) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS: 

 

Anexo I Elementos Técnicos 

Anexo II Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente 

Anexo III Modelo de Declaração de Compatibilidade de Quantitativos e Custos com o SINAPI 

Anexo IV Modelo de Declaração da não existência de menores trabalhadores 

Anexo V Atestado de Visita ao Local da Obra 

Anexo V-a Declaração de não realização da Visita Técnica 

Anexo VI Termo de Compromisso 

Anexo VII Declaração Individual de Responsável Técnico 

Anexo VIII Cronograma Físico Financeiro de Gantt 

Anexo IX Termo de Opção de Garantia 

Anexo X Modelo de Declaração de Posse do Caderno de Encargos da UFMS 

Documentos: atualizar 

1) ART’s dos projetos 

 

2) Sondagem; 

3) Planilha Orçamentária; 

4) BDI; 

5) Orçamento Resumo; 

6) Composição de custos unitários; 

7) Cronograma Físico Financeiro; 

8) Memorial descritivo da construção; 

9) Memorial descritivo do PPCIP 

10) Minuta do Contrato; 

11) Projeto de Arquitetura; 

12) Projeto de Fundação; 

13) Projeto Estrutural; 

14) Projeto Elétrico; 

15) Projeto Hidráulico; 

16) Projeto Sanitário; 

17) Projeto de Cabeamento; 

18) Projeto de SPDA; 

19) Projeto de Sonorização; 

20) Projeto Acústico; 

21) Projeto de Climatização; 

22) Projeto de Estrutura Metálica; 

23) Projeto de PCIP. 

Declaro ter recebido os documentos acima relacionados, em formato digital. 

 

Campo Grande - MS, ________ de _________________ de 2013. 

  NOME:____________________________________________RG:________________ 

  ASSINATURA: ___________________________________ 

 EMPRESA: ___________________________________________________________ 
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(ANEXO II) 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)___________________________________________________________, 

CNPJ ou CIC n.º__________________________________________________________________, 

Sediada ________________________________________________________________ (endereço Completo), 

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

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

( a ) _________________________________________________ 

      Nome e número da identidade do Declarante 
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(ANEXO III) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 3.4.7 do referido Edital que as planilhas orçamentárias 

apresentam compatibilidade de quantitativos e custos com os quantitativos do projeto básico. E que os custos 

unitários estão de acordo com os custos do SINAPI. 

 

 

 

 

 

   Campo Grande – MS, ______ de ______________ de 2013. 

 

 

      Nome: ___________________________________ 
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(ANEXO IV) 

 

DECLARAÇÃO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto na letra d), do subitem 2.2.1 do Edital, que não possuímos em nosso 

quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos 

termos do inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

   Campo Grande – MS, ______ de ______________ de 2013. 

 

 

      Nome: ___________________________________ 
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(ANEXO V) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

Declaramos para os devidos fins que o Engenheiro/Arquiteto 

____________________________________________________________________________________, 

CREA/_____ n.º _______________, VISTO ___________, RG n.º ____________________  SSP/ _____, CPF 

n.º ________________, responsável técnico da 

Empresa_________________________________________________________________________ vistoriou o 

local da obra objeto da licitação na sua totalidade, estando de posse de todas as informações relativas à sua 

execução, não podendo alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para 

solicitar qualquer alteração do valor do Contrato que vier a ser celebrado posteriormente. 

Observações encontradas: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

1. se não houver observação, consignar no espaço destinado, a expressão “sem alteração”. 

Campo Grande – MS, ______ de ______________ de 2013. 

 

__________________________________________________________________ 

Arquiteto/Engenheiro: ________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

Coordenador de Projetos e Obras/UFMS ou preposto 
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(ANEXO V-a) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaramos para os devidos fins que assumimos a responsabilidade pela ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude da não verificação do local de instalação da obra  

 

 

Campo Grande – MS, ______ de ______________ de 2013. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura 

 

Responsável Técnico: ________________________________________________ 

Nome completo 

 

 

Empresa: __________________________________________________________ 

Carimbo CNPJ da empresa 
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(ANEXO VI) 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

À 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPO GRANDE – MS 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu, (nome do profissional) 

____________________________________________, portador da carteira e registro no CREA (  )  nº 

_____________, VISTO nº _______________________ declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação 

pela empresa (razão social) ___________________________________________, para integrar a equipe técnica 

que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da Licitação. 

  

___________________, ______ de ______________ de 2013. 

 

 

________________________________________ 

   Profissional: ______________________________ 

   (nome e assinatura) 

 

 

________________________________________ 

Empresa:______________________________ 

                   (responsável: nome e assinatura) 
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(ANEXO VII) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

À 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPO GRANDE – MS 

 

 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

Eu, (nome do profissional) _______________________________________, 

portador da carteira e registro no CREA (           )  nº _____________, VISTO nº _________________ declaro 

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

_________________________________________________, como responsável técnico pelos trabalhos objeto 

da Licitação. 

  

___________________, ______ de ______________ de 2013. 

 

 

________________________________________ 

   Profissional: 

    (nome e assinatura) 

 

________________________________________ 

Empresa:______________________________ 

             (responsável: nome, cargo e assinatura) 
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(ANEXO VIII) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE GANTT 
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(ANEXO IX) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

 

TERMO DE OPÇÃO DE GARANTIA 

 

   Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 56 da Lei 8.666/93, indico a seguinte 

modalidade de garantia que será apresentada em no máximo 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato, 

observado o disposto no subitem 9. do Edital. 

 

 

   (     ) - Caução em dinheiro, ou; 

 

   (     ) - Seguro-garantia; 

 

   (     ) - Fiança bancária. 

 

 

 

                                                     ,           /                             /2013 

(local/data) 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura da licitante 
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(ANEXO X) 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001935/2013-73 

 

À 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPO GRANDE – MS 

 

 

DECLARAÇÃO DE POSSE DO CARDENO DE ENCARGOS DA UFMS 

 

 

(NOME DA EMPRESA)___________________________________________________________, 

CNPJ ou CIC n.º__________________________________________________________________, 

Sediada ________________________________________________________________ (endereço Completo), 

declara, sob as penas da lei, que possui o Caderno de Encargos da UFMS. 

 

 

 

 

 

( a ) _________________________________________________ 

      Nome e número da identidade do Declarante 

 

 

 


