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TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços n.º 01/2011

A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional a Universidade Federal 

Fluminense através de sua Comissão Permanente de Licitação da FEC, instituída pelo ato de 

designação publicado em 08/06/2010, torna público, que realizará licitação na modalidade 

de Tomada de Preços, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preços unitários

de serviços de engenharia, com fornecimento dos materiais, para execução de reformas, na 

forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, para 

contratação de serviços, de que trata o objeto desta licitação, devendo a documentação para 

participação ser entregue no local e data limite indicados a seguir, quando e onde, em sessão 

pública, serão iniciados os trabalhos de abertura dos envelopes:

DATA HORA LOCAL

28/01/2011 15h00min
Rua São Pedro nº. 24 7º Andar, Auditório

Centro – Niterói/RJ

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução do Sistema 

de Refrigeração do Prédio da biblioteca Central do Gragoatá da Universidade Fe-

deral Fluminense, situado à Praça Leoni Ramos s/n, Campus do Gragoatá, São 

Domingos - Niterói - RJ, de acordo com as especificações dos serviços e planilha 

contidas mediante entrega de CR-ROM para a gravação dos mesmos na sede da 

Fundação.

2. TERMOS DE REFERÊNCIA:

2.1 – As despesas decorrentes desta Licitação, correrão à conta dos recursos orça-

mentários do Projeto FEC nº. 2400, Contrato.

2.2 - Os serviços contratados deverão ser executados no prazo máximo de 45 (qua-

renta e cinco) dias corridos, contados da data constante da ordem de Início dos 
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Serviços emitida pela FEC (Fundação Euclides da Cunha), conforme estipulado pe-

lo Licitante em sua Carta de Apresentação da Proposta (Anexo II).

2.3 – Valor Global Máximo aceitável: R$ 744.290,20 (setecentos e quarenta e quatro 

mil duzentos e noventa reais e vinte centavos).

2.4 – As atividades contratadas deverão ser iniciadas num prazo máximo de 05 (cin-

co) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Início 

dos Serviços pelo Licitante Vencedor.

2.5 - O Licitante vencedor não poderá solicitar prorrogação de prazo ou retardar a 

execução do objeto da presente Licitação em decorrência de fornecimento defici-

ente de materiais e/ou equipamentos, a não ser por caso fortuito, devidamente 

justificado perante a Fiscalização.

2.6 – O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de assinatura do termo de contrato.

2.7 – A visita para vistoria do local onde serão executados os serviços deverá ser mar-

cada através do telefone (21) 7642.6960.

2.8 – Edital de Tomada de Preços n.º 01/2011/FEC

2.9 – Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

2.10 – Tipo de Licitação: A de menor preço global.

2.11 – Forma de execução: Execução indireta, no regime de empreitada por preço 

global.

2.12 – As referências de custos foram obtidas no mercado fornecedor de equipa-

mentos, componentes, materiais e serviços de instalação, conforme planilha de 

orçamento.

3. CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL:

3.1 – O Edital e seus anexos poderão ser consultados e deverão ser retirados por re-

presentante da empresa interessada, que se enquadre nas condições do item 6.1, 

até 03 (três) dias úteis antes da hora marcada para a entrega e abertura dos enve-

lopes de Documentação de Habilitação e Proposta, junto a CPL da FEC, situada a 
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Rua São Pedro nº. 24, 10º andar, 1001, Setor de Suprimentos da FEC, no Centro, 

Niterói, RJ, nos dias úteis, no horário de 10:00 às 17:00 horas.

3.1.1 – As Planilhas e especificações do objeto deste Edital poderão ser retira-

das no site da Fundação Euclides da Cunha (www.fec.uff.br) ou mediante en-

trega de CD-ROM, no endereço do item anterior, para gravação dos mesmos. 

3.2 – As consultas poderão ser feitas também no site www.fec.uff.br, mas para efeti-

vação da participação na licitação, a empresa deverá ser cadastrada na Fundação 

Euclides da Cunha.

4. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:

4.1 – Data, local e hora para entrega e abertura dos envelopes contendo a 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”. 

4.1.1 – Em 28/01/2011 às 15h00min, na sede da Fundação Euclides da Cu-

nha, em seu Auditório, situado na Rua São Pedro nº. 24 - 7º Andar, Cen-

tro, Niterói, RJ.

4.1.2 - Não havendo expediente na data marcada para a reunião, ficará a 

mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente mantida mesma ho-

ra e local, salvo comunicação expressa em contrário feita pela Comissão 

de Licitação.

5. CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS:

5.1 – Os interessados que tiverem dúvidas sobre a realização do presente certame, 

poderão formular consultas por escrito e entregá-las, no local e horário indicados 

abaixo, para os esclarecimentos necessários.

5.1.1 – Rua São Pedro nº. 24, Grupo 801, Centro, Niterói, RJ, protocolando o 

documento com a Recepção da FEC, diariamente no período de 

10h00min às 17h00min ou pelo fax (21) 2620-2619.

5.1.2 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados no prazo 

máximo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entre-

ga dos envelopes, para possibilitar a elaboração de resposta escrita.
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5.1.3 – Não serão atendidas solicitações verbais, ou as formuladas após o pra-

zo estabelecido no item anterior.

5.2 - Documentos da Licitação:

5.2.1 – Edital.

5.2.2 – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilita-

ção (Anexo I).

5.2.3 – Modelo de Declaração de Vistoria no local dos serviços (Anexo II).

5.2.4 – Modelo de Declaração de Cumprimento (Anexo III)

5.2.5 – Modelo da Carta de Apresentação da Proposta (Anexo IV)

5.2.6 – Modelo de Carta – Compromisso (Anexo V)

5.2.7 – Minuta do Termo de Contrato (Anexo VI)

5.2.8 – Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária será mediante entrega de 

cd para gravação.

6. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:

6.1 – Somente poderão participar da Licitação as empresas que satisfaçam as seguin-

tes condições:

6.1.1 – Empresas nacionais legalmente habilitadas na forma da legislação vi-

gente. 

6.1.2 – Empresas devidamente cadastradas, que manifestem o interesse em 

participar, com antecedência de até 03 (três) dias úteis antes da hora 

marcada para a apresentação dos envelopes.

6.1.3 – Empresas que tenham boa situação financeira, comprovada pelos ín-

dices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC) maior do que 01 (um) ou que atendam ao solicitado no subitem 

7.2.3.3.

6.2 – Empresas que tenham capital social mínimo igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, correspondente a R$ 74.429,02 (setenta 

e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e dois centavos).
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6.3 – É vedada a participação de empresas em regime de consórcios ou que sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si e a empresa autora do projeto 

básico ou executivo, direta ou indiretamente, conforme disposto no inciso I, do 

art.9º da Lei Federal 8.666/93.

6.4 – Empresas que não se encontrem em regime de recuperação extrajudicial, recu-

peração judicial ou com pedido de falência requerido, concurso de credores, pro-

cesso de insolvência, dissolução ou liquidação.

6.5 – É vedada a participação de empresas sob a forma de cooperativas, face decisão 

imposta judicialmente em acordo homologado pela Justiça do Trabalho.

6.6 – Estará impedida de participar da Licitação a empresa entre cujos dirigentes, ge-

rentes, sócios, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou servidor 

da Fundação Euclides da Cunha – FEC, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório.

6.7 – Estará vedada a participação de empresa, que por quaisquer motivos, tenha sido 

declarada inidônea por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Fede-

ral, Estadual ou Municipal ou punida por suspensão pela Fundação Euclides da 

Cunha e com isso estando proibida de contratar com o Poder Público. 

7. HABILITAÇÃO PRÉVIA OU CADASTRAMENTO:

7.1 – A habilitação prévia para a participação nesta licitação, compreende o cadas-

tramento das empresas interessadas, que não estejam cadastradas na Fundação 

Euclides da Cunha, junto a Comissão Permanente de Licitação da FEC, a ser reali-

zado na data, horário e local abaixo discriminado.

Habilitação prévia (cadastramento):

DATA HORÁRIO LOCAL
17/01/2011

à
21/01/2010

10:00 às 12:00h 
e 

14:00 às 16:30h

Rua São Pedro nº. 24, 10º andar
Sala de Suprimentos
Centro, Niterói, RJ

7.2 – As licitantes que não estiverem cadastradas na Fundação Euclides da Cunha, 

deverão apresentar, nos dias e horários acima mencionados, os documentos rela-

cionados nos subitens abaixo e na ordem em que se encontram, quando será emi-

tido pela Comissão Permanente de Licitação o seu Certificado de Registro Cadas-

tral:
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7.2.1 – Relativos à habilitação jurídica:

7.2.1.1 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devi-

damente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-

mentos de eleição de seus administradores;

7.2.1.2 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, a-

companhada de documento de posse da diretoria em exercício.

7.2.1.3 – Registro comercial, no caso de empresa individual.

7.2.2 – Relativos à regularidade fiscal:

7.2.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com prazo de validade 

em vigor;

7.2.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certifica-

do de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certifica-

do de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais).

7.2.2.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão ne-

gativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão da 

Dívida Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado).

7.2.2.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão 

negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza).

7.2.2.5 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstran-

do situação regular no cumprimento dos encargos sociais insti-

tuídos por lei;

7.2.3 – Relativos à qualificação econômico-financeira:

7.2.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último e-

xercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados, quando encerrados há mais de três (03) meses 
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da data da apresentação da proposta, tomando como base a 

variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – Dis-

ponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV ou outro índice que venha a substituí-lo;

7.2.3.1.1 – Serão considerados apresentados na forma da lei, o 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis de:

7.2.3.1.1.1 – sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 

(sociedade anônima):

- publicados no Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.

7.2.3.1.1.2 – sociedade por cota de responsabilidade li-

mitada (Ltda.):

- por cópia do livro Diário, inclusive com os termos de 

abertura e de encerramento, devidamente autenti-

cado na Junta Comercial da sede ou domicílio da lici-

tante; ou

- por cópia do balanço e das demonstrações contábeis 

devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.

7.2.3.1.1.3 – sociedade sujeitas ao regime estabelecido 

na Lei n.º 9.317/96 – Lei das Microempresas e 

das Empresas de pequeno porte (“Simples”):

- por cópia do balanço e demonstrações contábeis regis-

trada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante

7.2.3.1.1.4 – sociedade criada no exercício em curso:

- cópia do balanço de abertura, devidamente registrado 

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante.
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7.2.3.1.2 – O balanço patrimonial e as demonstrações contá-

beis deverão estar assinados por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional da categoria.

7.2.3.2 – Demonstrativo da boa situação financeira, que deverá ser ava-

liada e demonstrada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Sol-

vência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um in-

teiro (>1), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------------------------------

                                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = --------------------------------------------------------------

Passivo Circulante

7.2.3.2.1 – Os índices serão calculados com duas casas decimais 

e devidamente demonstrados em memorial de cálculo 

anexado ao balanço, devidamente assinado por conta-

dor ou por outro profissional equivalente, registrado no 

Conselho Regional da categoria.

7.2.3.2.2 – Se necessária a atualização do balanço, essa deverá 

ser apresentada juntamente com o memorial de cálculo 

dos índices demonstrativos da situação financeira da lici-

tante.

7.2.3.3 – Os licitantes que apresentarem resultado igual ou inferior a 

um (1) inteiro, em qualquer dos índices referidos no subitem 

7.2.3.2, deverão comprovar que possuem patrimônio líquido de 

no mínimo R$ 74.429,02 (setenta e quatro mil quatrocentos e 

vinte e nove reais e dois centavos) correspondente a 10% do va-
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lor estimado da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 

31 da Lei 8.666/93.

7.2.3.4 – Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 

Juízo Distribuidor da sede ou domicílio da licitante.

7.3 – O Cadastro obrigatório refere-se apenas a documentação relativa à Habilitação 

Jurídica.

8. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:

8.1 – A licitante deverá comparecer na data, horário e local discriminado no subitem 

4.1.1, através de seu representante devidamente credenciado, portanto os dois 

envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, 

que deverão ser identificados externamente com o nome ou razão social da lici-

tante, dispensando-se se esses forem timbrados, nº. do CNPJ, o número e objeto 

desta licitação, além da indicação a qual documentação se refere.

8.2 – O credenciamento deverá ser apresentado em 01 (uma) via digitada ou datilo-

grafada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da mesma, i-

dentificando o seu representante, por nome e número do documento de identi-

dade, e autorizando-o a participar do ato público licitatório, com plenos poderes, 

irrevogáveis, para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta Licitação, 

inclusive para interpor recursos ou dispensá-los, todas em idioma português.

8.2.1 – Este documento deverá estar assinado por sócio, diretor ou procura-

dor, devidamente identificado e autorizado para tal fim.

8.3 – Fica dispensado de apresentar a procuração, se for diretor ou sócio, que compa-

recer representando-a, quando deverá apresentar credenciais irrecusáveis (contra-

to social e carteira de identidade), que comprovem o seu cargo.

8.4 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

8.5 – A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá 

o seu representante de se manifestar em seu nome.

8.6 – Nenhum documento será recebido fora do prazo, nem serão permitidos quais-

quer adendos aos já apresentados.
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8.7 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatá-

ria, a não ser como ouvinte.

8.8 – No envelope n.º 01, denominado “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, a lici-

tante deverá apresentar os documentos relacionados nos subitens abaixo, enume-

rados por página e na ordem em que se encontram:

8.8.1 – Certificado de Registro Cadastral da Fundação Euclides da Cunha, for-

necido pela Comissão Permanente de Licitação.

8.8.1.1 – Os Certificados de Registro Cadastrais que constarem docu-

mentos renováveis vencidos ou aqueles que só obtiverem a documen-

tação obrigatória deverão apresentar as certidões que faltam (relacio-

nadas no item 7.2 deste edital), em seus prazos de validade, contidas 

dentro do envelope nº. 01. 

8.8.2 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habili-

tação, conforme modelo do Anexo I;

8.8.3 - Prova de possuir no seu quadro permanente profissional de nível supe-

rior, que será o Responsável Técnico dos serviços, detentor de um ou 

mais atestados de responsabilidade técnica por execução de obras de 

características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da 

licitação, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito público 

ou privado.

8.8.3.1 – A prova de vínculo empregatício do Responsável Técnico com 

a empresa deverá ser feita mediante apresentação da carteira 

de trabalho, do contrato de prestação de serviços ou ser sócio 

da empresa. 

8.8.4 – Comprovação de registro ou inscrição da empresa individual ou pes-

soa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-

nomia (CREA) do domicílio ou sede da licitante, que comprove atividade 

relacionada com o objeto da presente licitação.

8.8.4.1 – As empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro deve-

rão visar suas declarações e Certidões de Acervo Técnico no 

CREA/RJ, conforme determina a Resolução CONFEA nº. 

413/97. 
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8.8.5 – Declaração de Vistoria no local dos serviços, deverá ser emitida pela li-

citante após proceder à visita ao local, constando ter conhecimento de

todas as peculiaridades (acessos, redes de água, esgoto, energia elétrica, 

etc.), demais informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da presente Licitação, conforme modelo do Ane-

xo II;

8.8.5.1 – A vistoria no local dos serviços poderá ser feita diretamente 

pela licitante, ficando a cargo de cada licitante o fornecimento 

da referida declaração.

8.8.6 – Declaração de Cumprimento ao que determina o inciso V, artigo 27 da 

Lei Federal nº. 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854/99, con-

forme modelo do Anexo III.

8.8.7 - Declarações, no mínimo 02 (dois), comprovando que a empresa licitan-

te já executou serviços similares, fornecidas por pessoas jurídicas de di-

reito público ou privado, devidamente registradas pela entidade profis-

sional competente (CREA), devendo ser acompanhadas de Certidões de 

Acervo Técnico da empresa ou de seu atual responsável técnico, de for-

ma a qualificar a empresa interessada e atestar sua aptidão na realização 

de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou 

superiores aos serviços objeto da presente Licitação.

8.8.7.1 - Estes documentos deverão mencionar, endereço, telefone ou 

fax das declarantes e serem assinados por seu representante le-

gal, devidamente identificado e autorizado para tal fim, reser-

vando-se o direito da Comissão de promover diligências para os 

esclarecimentos que julgar pertinentes.

8.8.7.2 - A apresentação das Certidões de Acervo Técnico não exime a 

apresentação das declarações registradas.

8.8.7.3 - Não serão aceitos atestados de elaboração de projetos básicos 

nem de fiscalização de obras ou serviços, de vez que são objetos 

completamente diferentes do aqui licitado, que tratam de exe-

cução de obras e serviços

8.8.7.4 - Declaração do Licitante, que imediatamente após a assinatura 

do contrato, fará a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
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junto ao CREA-RJ, na forma da Lei 6.496/77. Os serviços serão 

iniciados somente após a entrega de uma via desta ART para os 

arquivos do HUAP/UFF.

8.9 – As cópias dos documentos deverão estar legíveis e serem entregues já devida-

mente autenticadas, por cartório ou por membro da Comissão de Licitação, inclu-

sive em seus versos quando necessário e essencial, à Comissão Permanente de Li-

citação dentro do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

8.9.1 – Os documentos serão autenticados por membro da Comissão de Lici-

tação, a partir do original até três 03 (dias) úteis antes da data marcada 

para a realização do certame no horário de 15:00 às 17:00 horas.

8.9.2 – A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar os originais dos 

documentos apresentados sob forma de cópias, quando julgar necessá-

rio.

8.10 – A falta de qualquer dos documentos exigidos no presente Edital ou a falta 

de autenticação das cópias como exigido no item 8.9, acarretará a automática i-

nabilitação da licitante.

8.11 – As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

9. PROPOSTA COMERCIAL:

9.1 – No envelope nº. 02 denominado “PROPOSTA COMERCIAL”, a licitante deverá 

apresentar os documentos discriminados abaixo, assinados por seu representante 

legal, devidamente identificado e autorizado para tal fim.

9.1.1 – Carta de Apresentação da Proposta, conforme modelo do Anexo IV, 

em papel timbrado da licitante.

9.1.2 – Planilha de Orçamento conforme modelo anexado (VII), em papel 

timbrado da licitante.

9.1.3 – Cronograma físico-financeiro conforme modelo apresentado no Ane-

xo VII, em papel timbrado da licitante.
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9.1.4 – Declaração de Carta Compromisso conforme modelo apresentado no 

Anexo V, em papel timbrado da licitante.

9.2 – A Planilha de Orçamento deverá ser discriminada conforme modelo fornecido 

pela Fundação Euclides da Cunha, no qual constará quantidade, unidade, preços 

unitários, totais por item, preço global, todos em algarismos arábicos, observando 

os valores em moeda corrente nacional e as unidades do Sistema Métrico Decimal.

9.2.1 – Nos preços unitários propostos deverão estar inclusas todas as despe-

sas decorrentes necessárias à perfeita execução do objeto desta Licita-

ção, tais como custos de aquisição e fornecimento de materiais e/ou pe-

ças, mão-de-obra, impostos, leis sociais, seguros, encargos previdenciá-

rios, transportes, fretes, lucros e despesas indiretas.

9.2.2 – A soma dos preços totais dos itens dos serviços comporá o preço glo-

bal, que deverá estar consignado na Carta de Apresentação da Proposta 

em algarismo arábico e por extenso.

9.3 – Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data da 

Proposta Comercial.

9.4 – Prazo de execução dos serviços: de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a 

contar da data de recebimento da Autorização de Execução e conforme consta da 

Proposta da licitante. 

10. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:

10.1 – No local, data e horário estabelecidos no subitem 4.1.1, a Comissão Especial

de Licitação, em Ato Público e na presença das Licitantes que quiserem permane-

cer na Reunião, dará início a presente Licitação, com observância dos seguintes 

procedimentos:

10.1.1 – As empresas interessadas em participar da licitação, deverão se apre-

sentar através de seu representante legal, munido do documento de 

credenciamento e dos dois envelopes distintos e lacrado, denominado, 

respectivamente, envelope nº. 01 - ”DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” e envelope nº. 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, onde de-

verão constar também, a Razão Social da licitante e a referência a esta 

Licitação.
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10.2 – Cada licitante fará se representar, por somente um representante, que será 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua re-

presentada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exi-

bindo o documento de credenciamento e de identidade ou outro documento e-

quivalente.

10.2.1 – O documento de apresentação do representante deverá ser entregue 

à Comissão Especial de Licitação, antes da entrega dos envelopes e nun-

ca dentro desses, sem o qual o representante não será considerado pre-

sente ao Ato Público de recebimento e abertura dos envelopes.

10.3 – A entrega dos envelopes e a intervenção em qualquer fase do procedimento 

licitatório, só poderão ser feitas pelo representante legal da licitante.

10.3.1 – A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamen-

to ou titulação, não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu represen-

tante de se manifestar durante a(s) reunião(ões). 

10.4 – A ausência do representante credenciado, na reunião, implicará na sua con-

cordância plena e irrevogável, de todas as condições lavradas na Ata.

10.5 – Identificados os representantes das licitantes, seus nomes serão lançados em 

Ata.

10.6 – Abertos os envelopes de “Documentação” a Comissão Permanente de Licita-

ção, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na 

mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e inabilitadas.

10.7 – Após o exame de todos os documentos complementares à habilitação, a 

Comissão porá em discussão, se existe fato impeditivo de habilitação de alguma li-

citante.

10.8 – Comunicará a inabilitação das que as assim estiverem, comunicando ainda, 

os nomes das habilitadas e perguntará se existe mais alguma observação a ser fei-

ta, quanto à documentação de habilitação e se alguém tem a intenção de interpor

recurso.

10.9 – Caso haja alguma restrição, contra as decisões da Comissão, está tentará re-

solve-la liminarmente e caso haja a intenção de interpor recurso, a Comissão sus-

penderá os trabalhos, até decurso do prazo recursal a contar da data da lavratura 

da Ata ou após a sua denegação, nos termos do artigo 109 da Lei 8666/93. Será 
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comunicada por escrito a nova data de abertura das propostas, a todas as licitan-

tes habilitadas.

10.10 – Caso nenhum representante se pronuncie, dará prosseguimento aos traba-

lhos, comunicando, que após a Comissão iniciar a abertura dos envelopes con-

tendo as propostas, não caberá mais nenhuma manifestação quanto à documen-

tação apresentada, estando totalmente encerrada a fase de habilitação.

10.11 – Devolverá os envelopes nº. 02 fechados as licitantes inabilitadas, contendo 

as respectivas Propostas Comerciais.

10.12 – Iniciará a abertura dos envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência ex-

pressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

10.13 – As Propostas Comerciais serão lidas pela Presidente da Comissão em ordem 

crescente dos valores propostos, devendo as licitantes, através de seus represen-

tantes, analisá-las e rubricá-las, folha por folha na presença da Comissão, que a to-

das autenticará com suas rubricas.

10.14 – A falta de manifestação expressa de qualquer licitante durante a reunião, 

implicará na decadência do direito de recurso, sendo tal fato consignado em Ata.

10.15 – Será lavrada Ata circunstanciada, que mencionará todas as Propostas Co-

merciais apresentadas, as reclamações feitas, desistências expressas de recursos ou 

intenção de impetrá-los e demais ocorrências que interessarem ao julgamento.

10.15.1 – A Ata deverá ser assinada por todos os participantes da reunião ou 

constar a razão da recusa de qualquer representante em fazê-lo.

10.16 – As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão resolvidas pela Comissão, 

na presença dos representantes, ou deixadas para ulterior deliberação, a critério 

exclusivo da Comissão, devendo o fato ser registrado em Ata.

10.17 – A Comissão poderá solicitar esclarecimentos e informações adicionais a 

qualquer das licitantes, mas a oferta não poderá ser modificada, nem poderá ser 

anexada nova documentação, excetuando-se as disposições do § 3º do art. 48 da 

Lei Federal nº. 8.666/93.

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
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11.1 – O julgamento será pelo menor preço global. No julgamento das propostas 

comerciais, a Comissão considerará todas as exigências contidas neste edital e as 

prerrogativas previstas na Lei 8.666/93, sendo a classificação procedida pela or-

dem crescente dos preços globais apresentados.

11.2 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global excessi-

vo ou manifestamente inexeqüível.

11.2.1 – Considerar-se-ão preços globais excessivos aqueles superiores aos refe-

ridos no subitem 1.3, e preços globais inexeqüíveis aqueles que situa-

rem-se nos parâmetros estabelecidos no Art. 48 da Lei 8.666/93, com 

nova redação dada pela Lei 9.648/98, de 27/05/98;

11.2.2 – Os preços unitários apresentados abaixo ou acima dos orçados neste 

edital poderão ser objeto de comprovação, pela proponente, que os 

mesmos estejam compatíveis com os preços de mercado, no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro.

11.2.2.1 – A comprovação acima referida poderá ser procedida através 

de índices oficiais de preços, informativos de preços setoriais ou por 

fornecedores do ramo.

11.3 – Nos casos de dúvidas na proposta selecionada por menor preço, a Comissão 

buscará preservar a intenção da oferta, desde que o fato não interfira no julga-

mento em relação às demais propostas, o que determinará a desclassificação da 

mesma.

11.4 – A classificação das Propostas Comerciais dar-se-á por ordem crescente dos 

preços globais propostos e aceitáveis, e no caso de empate, a classificação será fei-

ta por sorteio, na presença dos representantes interessados.

11.5 – Será vencedora, a licitante que apresentar a Proposta Comercial de acordo 

com as especificações deste Edital e ofertar o menor preço global.

11.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu juízo, solicitar ao setor 

requisitante dos serviços, parecer técnico fundamentado sobre a adequação das 

Propostas Comerciais apresentadas, a fim de dirimir dúvidas que, porventura, ve-

nham a ocorrer, reservando-se o direito de dirimir quaisquer dúvidas de caráter 

legal.
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12. RECURSOS:

12.1 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação 

somente serão acolhidos nos termos do Art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e al-

terações posteriores.

13. ADJUDICAÇÃO:

13.1 – A adjudicação dos serviços objeto deste Edital será realizada com a licitante 

classificada em primeiro lugar e que apresentar o menor preço global, após homo-

logação da Licitação pela FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA, se a análise técnica 

realizada for aprovada.

13.2 – Ocorrendo desclassificação da licitante vencedora por manifesto desinteres-

se ou não comparecendo, a Fundação Euclides da Cunha convocará, segundo a 

ordem de classificação, outras licitantes, se não preferir proceder à nova Licitação, 

conforme determina o parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.3 – A FEC se reserva o direito de adjudicar no todo ou em parte a execução dos 

serviços, objeto deste Edital, até os limites estabelecidos pelo parágrafo 1º, do arti-

go 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13.4 – O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinqüenta) dias partir 

da data de suas assinaturas.

13.5 – O Contrato entre a FEC e a licitante vencedora será assinado após a homo-

logação e adjudicação do certame pela Presidência desta Fundação, a empresa 

vencedora será chamada para assinatura do contrato e terá um prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo ser prorrogado por período igual, devendo obedecer à minuta do 

contrato integrante deste (Anexo VI), subordinando-se à legislação que rege a 

matéria, especificamente à Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais 

normas do Direito Público aplicáveis.

13.6 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro 

do prazo estabelecido em item anterior, caracteriza descumprimento total da o-

brigação até então assumida, sujeitando-se às penalidades de advertência e sus-

pensão por 2 (dois) anos de licitar com a Fundação Euclides da Cunha.
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13.6.1 – O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados 

nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, que não aceitarem a con-

tratação, nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora.

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

14.1 – Qualquer pagamento somente será efetuado, em obediência ao cronogra-

ma físico-financeiro apresentado, se nas Notas Fiscais/Faturas constarem o atesta-

do de execução pela Fiscalização após o adimplemento de cada obrigação, e o 

visto dos coordenadores dos devidos Projetos. 

14.2 – Os pagamentos serão efetuados através de Crédito Bancário, e ocorrerão em 

até 15 (quinze) dias, contados da data do atestado de execução nas Notas Fis-

cais/Faturas.

14.3 – Para efeito de pagamento, o contratado juntará às Notas Fiscais/Faturas e-

mitidas especificação detalhada dos serviços executados.

14.4 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatori-

amente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas de preço, bem como a nota de empenho.  

15. REAJUSTAMENTO:

15.1 – Os preços propostos não serão reajustados.

16. FISCALIZAÇÃO:

16.1 – A Fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabili-

dade da FEC (Fundação Euclides da cunha), por técnico previamente designado, 

com anuência do Diretor do Hospital Universitário Antônio Pedro, que poderá ser 

assessorado por profissionais ou empresas especializadas, expressamente contra-

tadas para tal fim, a quem caberá verificar se na execução dos mesmos está sendo 

cumprido o Termo de Contrato, as especificações técnicas e demais requisitos.

16.2 - A Fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos, material e 

ferramental julgados deficientes e a correção de serviços considerados não confor-

mes com as especificações contratadas, cabendo à licitante vencedora providenciar a 
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troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão 

do prazo final de execução dos serviços.

16.3 A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após a assinatura do respectivo

Contrato.

16.4 À fiscalização da obra da FEC compete, entre outras atribuições:

16.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas es-

pecificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequa-

dos para garantir a qualidade desejada dos serviços.

16.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes 

dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com 

as especificações.

16.4.3 - Manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado por 

técnico da licitante vencedora e por servidor designado pela FEC, onde a 

referida licitante vencedora registre, em cada visita:

16.4.3.1 - as atividades desenvolvidas;

16.4.3.2 - as ocorrências ou observações descritas de forma analí-

tica.

16.4.4 - Encaminhar ao Fiscal do Contrato designado pela FEC o documento no 

qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplica-

das à licitante vencedora.

16.4.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas res-

ponsabilidades contratuais.

16.4.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações cons-

tantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre con-

sultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo.

16.4.7 - Na fiscalização, serão ainda observadas as demais condições relaciona-

das no Memorial Descritivo e na Minuta de Contrato.

17. RESPONSABILIDADES DA LICITANTE:

17.1 – Assumir integral responsabilidade legal, administrativa e técnica, quanto a 

sua participação nesta Licitação.
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17.2 – A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos deste Edital, seus anexos e instrumentos, bem como a observância dos re-

gulamentos administrativos e das normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

17.3 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados 

no Projeto Básico/Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-

financeiro constante do presente edital. Caso esta obrigação não seja cumprida 

dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida neste edi-

tal.

17.4 - Recolher garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, no ato de sua assinatura. A caução poderá ser recolhida por qualquer 

das modalidades previstas na legislação, devendo tal valor responder por qualquer 

débito da contratada com a contratante ou terceiros, em decorrência da execução 

dos serviços, e será devolvido à contratada em até 30 dias após a conclusão dos 

serviços.

17.5 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e 

com identificação;

17.6 - Propiciar o acesso da fiscalização da FEC aos locais onde se realizarão os ser-

viços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

17.7 - A atuação da comissão fiscalizadora da FEC não exime a licitante vencedora 

de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

17.8 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Básico.

17.9 - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da se-

guinte forma:

17.9.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, considerando o 

horário de expediente da FEC, contados da comunicação do(s) defeito(s) 

pela Contratante.

17.9.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pe-

la Contratante.

17.9.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de 

manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora 

ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
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17.10 - Visando a administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente e 01 

(um) encarregado geral em período integral.

17.11 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o 

local tenha condições de uso satisfatório.

17.12 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados 

pela fiscalização da FEC, caso os mesmos não atendam às especificações constantes 

do Edital.

17.13 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializa-

da, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por sua guarda e trans-

porte.

17.14 - Cumprir as medidas de segurança, conforme legislação em vigor.

17.15 - Usar uniformes e EPIs adequados à execução dos serviços.

17.16 - Responsabilizar-se por quaisquer danos, ao patrimônio da UFF e de terceiros, 

causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

17.17 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, de-

vendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

17.18 - Substituir qualquer funcionário seu, por solicitação da fiscalização da FEC, 

com presteza e eficiência.

17.19 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, 

que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização 

da FEC.

17.20 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos mate-

riais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, 

em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má a-

plicação.

17.21 - Proceder à substituição, em 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da FEC como deficientes 

para a execução dos serviços.

17.22 - Entregar os locais objetos dos serviços de construção sem instalações provi-

sórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a uti-

lização imediata das unidades, devendo a licitante vencedora comunicar, por escri-
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to, à Fiscalização da FEC, a conclusão dos serviços, para que possa proceder à visto-

ria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas.

17.23 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu es-

tado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los.

17.24 - A execução de todas as etapas do serviço, a mobilização de equipamentos e 

o transporte de material deverão ser feitos de modo a não prejudicar a circulação 

de pessoas, os serviços do Contratante e os fluxos normais de veículos, observando-

se sempre a máxima segurança contra acidentes.

17.25 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de a-

cidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem de-

vidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 

mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a FEC.

17.26 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à UFF ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepos-

tos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita.

17.27 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execu-

ção exigidas na licitação.

17.28 - Outras obrigações constantes da minuta de contrato.

17.29 - A licitante vencedora não será responsável por quaisquer trabalhos, serviços 

ou responsabilidades não previstos neste Edital e no Contrato a ser assinado com a 

FEC.

17.30 - A FEC não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilida-

de da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros.

18. INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

18.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as con-

seqüências contratuais previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

suas alterações posteriores.
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19. DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1 – Fica entendido que as especificações e toda a documentação deste Edital 

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em 

um documento e se omita em outro, será válido.

19.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o 

fizer apontando as falhas ou irregularidades que viciariam o mesmo, até o segun-

do dia útil que anteceder a data marcada para a abertura dos envelopes (§ 2º do 

art. 41 da Lei 8666/93).

19.3 – Fica assegurado à Fundação Euclides da Cunha, sem que caiba aos licitantes 

qualquer tipo de reclamação, o direito de:

19.3.1 – adiar a data de abertura dos envelopes a presente licitação, dando co-

nhecimento aos interessados através de fax, e-mail ou telegrama, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente 

marcada.

19.3.2 – revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorren-

te de fato superveniente e pertinente, sem caiba as licitantes o direito de 

reclamação ou indenização e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, 

a qualquer tempo antes da adjudicação do objeto desta licitação.

19.3.3 – alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer docu-

mento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apre-

sentação das propostas, dando conhecimento com antecedência as in-

teressadas. 

19.4 – A presente Licitação reger-se-á pelas normas contidas neste Edital e pelas 

disposições de legislação, principalmente a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas altera-

ções posteriores.

19.5 – O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços de 

engenharia, até 25% (vinte e cinco por cento), do total contratado, e no caso par-

ticular de reforma de edifícios, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para seus 

acréscimos, na forma da lei.
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19.6 – O Foro para dirimir eventuais questões oriundas do presente Edital, e não 

resolvidas administrativamente, é o da comarca de Niterói.

Niterói, 12 de janeiro de 2011.

__________________________

   Bruno Monteiro Bruno

Presidente da Comissão Permanente de Licitação/FEC
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ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO)

(em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

[Nome da Empresa] _______________________, CNPJ nº ________________, 

sediada __________________[endereço completo], declara, sob as penas da lei, que até a pre-

sente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

referente ao Edital de Tomada de Preço n.º 01/2011/FEC, ciente da obrigatoriedade de de-

clarar ocorrências posteriores.

[Local e data de realização da Licitação:]

______________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______

CPF/MF nº ______________________________
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ANEXO II

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA NO LOCAL DOS SERVIÇOS)

(em papel timbrado do licitante).

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os devidos fins, junto a Comissão Especial de Licitação da Fundação 

Euclides da Cunha, que por intermédio de seu representante, Sr(a)______________________, 

portador(a) do CPF (MF) n.º______________ e da carteira de identidade n.º____________, ex-

pedida pelo CREA_____ , devidamente qualificado(a) para tal fim, compareceu em ___de 

________ de ______ ao local dos serviços, objeto da Licitação que V. Sªs estão ora promoven-

do, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades (dificuldade de acesso, rede de 

força, etc.), demais informações e condições locais, para o cumprimento das obrigações rela-

cionadas ao Edital de Tomada de Preços n.º 01/2011/FEC, e com isso ficamos detentores de 

todas as informações relativas ao local de execução dos serviços.

Declaramos ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos 

evidentes à época para solicitar alteração do valor do contrato, que viermos a celebrar, caso a 

nossa empresa seja vencedora e que não serão levadas em consideração, quaisquer argu-

mentações posteriores conseqüentes do desconhecimento das condições existentes ou de 

divergências de especificações técnicas.

[Local e data:]

_____________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

______________________________________

[Assinatura do Responsável por acompanhar a visita técnica]

Identificação do Representante da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:_________

CPF/MF nº ______________________________
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ANEXO III

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O INCISO V, DO 

ART.27, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93).

(em papel timbrado do licitante)

À Fundação Euclides da Cunha

Ref.: Edital Tomada de Preço nº 01/2011/FEC

D E C L A R A Ç Ã O

[Nome da Empresa] _______________________, CNPJ n.º ________________, 

sediada __________________[endereço completo], declara, sob as penas da lei, que está cien-

te da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (de-

zoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezeseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com a Lei Federal n.º 

9.854/99.

[Local e data de realização da Licitação:]

______________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:______

CPF/MF n. º ______________________________
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ANEXO IV

(MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA)

(em papel timbrado do licitante)

[Cidade], [dia] de [mês] de 200[ano]

À Fundação Euclides da Cunha

A/C: Comissão Especial de Licitação da FEC

Assunto: Referência Edital Tomada de Preços n.º 01/2011/FEC

Prezados Senhores:

É com satisfação que passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para execu-

ção, por empreitada por preços unitários, de acordo com o Edital Tomada de Preços n.º

01/2011/FEC e seus anexos, que nos foi encaminhado.

O preço global da proposta em R$ é de [valor] ([valor por extenso]), e seu pra-

zo de validade é de [número de dias] dias corridos.

O prazo para execução dos serviços é de [valor] [valor por extenso] meses, a 

contar da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

Em anexo, encaminhamos a planilha de orçamento, conforme modelo que 

nos foi apresentado, com discriminação dos preços unitários e totais, apresentados por item 

ofertado e preço global.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as 

despesas concernentes ao fornecimento de materiais, transportes, mão de obra, encargos 

sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licen-

ças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução 

dos mesmos.

Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveita-

mos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual 

mantemos relações comerciais.

Razão Social:                                                              Telefone:                Fax:



Rua São Pedro nº. 24 – Grupo 801
Centro – Niterói/RJ

CEP: 24.020-053

Página 29 de 41

Endereço:                                  Bairro:                   Cidade:                  Estado:       CEP:

Banco:                    nº:                     Agencia:               C/Corrente nº:            Praça:

E-mail:

Atenciosamente

______________________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:__________

CPF/MF n.º ______________________________
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ANEXO V

(MODELO DA CARTA - COMPROMISSO)

(em papel timbrado do licitante)

                                                                      

À 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - FEC

Pela presente, assumimos o compromisso de reparar, substituir ou refazer qualquer serviço 

caso venham a se constatarem defeitos ou deteriorações decorrentes de má execução ou de 

uso de materiais de baixa qualidade, em sendo o objeto da TP nº. 01/2011/FEC for adjudica-

do a nossa empresa, de acordo com os prazos e especificações determinados pela FEC, no 

que couber como segue:

01)  06 (seis) meses

        instalações hidráulicas

        ferragens

        pintura

        acessórios e aparelhos hidro-sanitários

        vidros e similares

02) 12 (doze) meses

instalações e acessórios elétricos

esquadrias

coberturas

revestimentos internos de pisos, paredes e forros

acabamentos e arremates (soleiras, rodapés, grades, peitoris e corrimões)

03)  24 (vinte e quatro) meses

  instalações hidráulicas e sanitárias embutidas

  trincas em paredes e painéis de vedação

  trincas em pisos e/ou contra pisos

  pavimentação 

  instalações pluviais

  acessórios

  instalações especiais
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equipamentos

04)  36 (trinta e seis) meses

  revestimentos 

  estruturas de madeira

  mobiliário 

05)  60 (sessenta) meses

  fundações e estruturas de concreto

[Local e data de realização da Licitação:]

______________________________________

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______

CPF/MF nº ______________________________
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ANEXO VI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços que en-

tre si celebram a Fundação Euclides da Cunha de 

Apoio Institucional à UFF e a empresa 

_____________, decorrente da Tomada de Preço 

nº. 01/2011/FEC.

A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF, 

CNPJ/MF no 03.438.229/0001-09, fundação de direito privado, com sede na Rua São Pedro, 

nº. 24, 8º andar - Centro - Niterói/RJ, neste ato denominada CONTRATANTE, representada 

pelo seu Diretor-Presidente, Prof. Antônio Fontana, brasileiro, casado, Professor Universitário, 

identidade no __________ IFP/RJ, CPF nº_______________, e a empresa _________________, 

CNPJ/MF no_______________, sediada na Rua ________________________, neste ato denomi-

nada CONTRATADA, representada por _____________________,nacionalidade, estado civil, 

profissão, identidade no _______________, CPF no_________________, celebram o presente 

instrumento de contrato em decorrência da TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2011/FEC, em con-

formidade com a Lei 8.666/93 e demais legislação pertinente, mediante as cláusulas a seguir 

enumeradas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1 – Constitui-se objeto deste instrumento de contrato a execução de execução do 

Sistema de Refrigeração do Prédio da biblioteca Central do Gragoatá da Universi-

dade Federal Fluminense, em Niterói, RJ, conforme especificações contidas no edi-

tal da TOMADA DE PREÇO nº. 01/2011/FEC e seus anexos.

1.2 – O Responsável Técnico pela execução dos serviços contratados deverá aguardar 

contato da Fiscalização para recebimento da ordem de início dos serviços. 

1.3 – Na execução dos serviços não serão admitidas quaisquer alterações de suas es-

pecificações, salvo os casos especiais suficientemente justificados técnica e/ou le-

galmente, com a anuência da Contratante.
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2 CLAUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

2.1 – Fazem parte integrante deste Contrato, naquilo que não for contrário, o Edital 

da TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2011/FEC e seus anexos, bem como a proposta 

apresentada pela Contratada.

3 CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 – Para a plena e satisfatória execução dos serviços discriminados na Cláusula Pri-

meira, e em decorrência dos mesmos, são obrigações da Contratada:

3.1.1 – Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramental, mão-de-

obra, e tudo o mais que seja necessário;

3.1.2 – Zelar por toda a organização e asseio do ambiente onde serão exe-

cutados os serviços, arcando com as providências e os custos decorren-

tes da remoção de restos de obra e de entulhos (a remoção deverá ser 

periódica e sempre que solicitada pela Fiscalização da Contratante);

3.1.3 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, conforme o caso, o objeto dos serviços onde se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou baixa qualidade de materi-

ais, no prazo exigido pela Fiscalização da Contratante;

3.1.4 – Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer dano causado 

à Contratante ou a terceiros, inclusive relativamente à parte subcontra-

tada; 

3.1.5 – Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene 

do trabalho, fornecendo adequados equipamentos de proteção indivi-

duais e/ou coletivos, necessários aos seus empregados e/ou a terceiros; 

3.1.6 – Manter a frente dos serviços um preposto seu, devidamente habilita-

do e credenciado perante a Contratante, com plenos poderes para di-

rimir questões e decidir sobre tudo o que se relacionar com os serviços; 

3.1.7 – Manter seus empregados ou contratados devidamente identificados 

no local da execução dos serviços; 

3.1.8 – Substituir, a pedido da Fiscalização da Contratante, qualquer empre-

gado seu ou de seu contratado que, comprovadamente, aja inconve-
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nientemente ou de má fé, propiciando prejuízos ou retardando a exe-

cução dos serviços; 

3.1.9 – Responsabilizar-se pela guarda de seus materiais, ferramental e equi-

pamentos, até a data da completa desmobilização;

3.1.10 – Manter no local dos serviços, devidamente atualizado, o Diário de 

Obra, onde serão anotadas todas as ocorrências referentes à execução 

dos serviços, tais como: dúvidas, falhas, consultas à Fiscalização, ativi-

dades diárias e tudo o mais que for necessário; 

3.1.11 – Executar, quando tecnicamente for exigido, os devidos escoramentos 

e adotar todos os procedimentos de prevenção de acidentes, visando à 

segurança de pessoal, dos serviços e do patrimônio público e de parti-

cular; 

3.1.12 – Proceder ao devido isolamento, com tapumes, do local onde serão 

executados os serviços;

3.1.13 – Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetu-

ra – CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos 

serviços, no prazo máximo de 48 horas após recebimento da ordem de 

inicio dos serviços, devendo ser juntada cópia da referida anotação à 

fatura referente à primeira medição, sem a qual o pagamento não se 

efetivará;

3.1.14 – Facilitar todos os acessos e meios necessários às atividades da Fiscali-

zação da Contratante; 

3.1.15 – Submeter à aprovação da Contratante a substituição de qualquer 

profissional que compõe a equipe técnica responsável pela execução 

dos serviços;

3.1.16 – Manter-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibili-

dade com as obrigações assumidas, com a proposta apresentada e to-

das as condições de habilitação exigidas na TOMADA DE PREÇO Nº. 

FEC 01/2011/FEC;

3.1.17 – Recolher garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, no ato de sua assinatura. A garantia poderá ser reco-

lhida por qualquer das modalidades previstas na legislação, devendo 
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tal valor responder por qualquer débito da contratada com a contra-

tante ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços, e será de-

volvido à contratada em até 30 dias após a conclusão dos serviços;

3.1.18 – Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da execução dos ser-

viços, no que lhe couber;

3.1.19 - Providenciar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive, 

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, 

não cabendo à CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de aci-

dentes devidos a riscos de espécie;

3.1.20 – Eventual despesa referente a taxas emolumentos.

3.2 – A contratada não poderá subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados, 

sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, com a prévia anuência por 

escrito da Fiscalização da Contratante, preservada a sua responsabilidade de res-

ponder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

3.3 – A Contratada não poderá utilizar este Contrato em caução ou outra operação 

financeira, sem a prévia e expressa autorização da Contratante.

4 CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 – São obrigações da Contratante:

4.1.1 – Propiciar à Contratada todas as facilidades para a boa execução dos 

serviços;

4.1.2 – Fiscalizar todas as etapas da execução dos serviços, podendo utilizar-

se de assessoramento técnico/profissional, especialmente contratado 

para tal fim;

4.1.3 – Esclarecer todas as dúvidas, que não puderem ser previamente sana-

das pela própria empresa em consultas ao técnico da FEC e vistorias ao 

local da obra bem como consulta aos órgãos públicos, antes ou duran-

te a execução dos serviços, orientando a Contratada quanto aos pro-

cedimentos a serem adotados exclusivamente por meio escrito ou em 

reuniões antecipadamente marcadas com a FEC.

4.1.4 – Efetuar o pagamento dos serviços executados à Contratada, de acor-

do com as condições estabelecidas neste contrato;
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5 CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

5.1 – A Fiscalização da execução dos serviços será exercida pela por um fiscal desig-

nado pela FEC, com prerrogativas para:

5.1.1 – Exigir da Contratada o fiel cumprimento das obrigações assumidas;

5.1.2 – Esclarecer dúvidas apresentadas pela Contratada;

5.1.3 – Solicitar parecer de especialista, quando necessário; 

5.1.4 – Conferir a qualidade dos materiais utilizados, bem como as especifi-

cações e medições dos serviços executados, atestando ou não as Notas 

Fiscais/Faturas correspondentes; 

5.1.5 – Fixar prazos para conclusão de etapas ou da totalidade dos serviços, 

quando estes, por motivos diversos, não se encontrarem compatíveis 

com o cronograma físico; 

5.1.6 – Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com a 

eficiência técnica ou que comprometa a segurança de pessoas ou pro-

picie outros prejuízos; 

5.1.7 – Propor à Direção da FEC, mediante justificativas, a sustação de qual-

quer pagamento à Contratada, em virtude de execução defeituosa de 

serviço ou de existência de débitos para com terceiros oriundos das o-

brigações assumidas neste ato; 

5.1.8 – Ter pleno acesso e dar parecer sobre os assentamentos do Diário de 

Obra, atestando ou não os fatos registrados, anotando as providências 

requeridas da Contratada, avaliando o andamento dos serviços, e tudo 

o mais que for necessário; 

5.1.9 – Adotar todos os procedimentos inerentes às atividades de fiscaliza-

ção, inclusive, quando for o caso, propor a aplicação de sanções previs-

tas neste ato. 

5.2 – A omissão da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a 

CONTRATADA de suas obrigações contratuais. 

6 CLAUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO
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6.1 – Termo de Aceite Provisório: pelo responsável por seu acompanhamento ou Fis-

calização, pelo responsável da Unidade e pelo responsável da CONTRATADA, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes até 10 (dez) dias da data 

da comunicação escrita, emitida pela CONTRATADA.

6.2 - Termo de Aceite Definitivo: por servidor ou Comissão designada pela Autorida-

de competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação ou vistoria e que não poderá ser superior a 90 

(noventa) dias da data do termo de aceite provisório, que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 e 73 da Lei 

8.666/93.

7 CLAUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1 - O prazo máximo para execução dos serviços será de _____ dias, contado da data

do recebimento da ordem de inícios dos serviços pela Fiscalização;

7.2 – Não será admitida prorrogação dos prazos referidos nos parágrafos anteriores, 

salvo, e com a anuência da Fiscalização da Contratante, se qualquer retardamento 

decorrer de casos fortuitos alheios à vontade das partes, ou ainda, de acordo com 

as demais condições previstas no Artigo 57, da Lei 8.666/93, parágrafo primeiro, 

incisos I, III, IV, V e VI.

8 CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1 – Dá-se ao presente Contrato o valor total de R$ __________________ (por exten-

so).

9 CLAUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS

9.1 – Qualquer pagamento somente será efetuado à Contratada por serviços efetiva-

mente realizados e após as conferências pela Fiscalização, e, ainda, se a Contrata-

da não tiver nenhuma pendência de débito junto à Contratante, inclusive de mul-

ta.

9.2 – Nas Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Contratada, que deverão estar devida-

mente atestadas pela Fiscalização e visada pela autoridade competente do devido 

PROJETO, conterá o seguinte:

9.2.1 – Discriminação resumida dos serviços executados e o seu valor corres-

pondente; 
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9.2.2 – Referência ao processo licitatório; 

9.2.3 – Referências bancárias da empresa (conta corrente, banco, agencia).

9.3 – Nas Folhas de Medição, que acompanharão as Notas Fiscais/Faturas, deverão 

conter a discriminação dos serviços por item, os quantitativos, preços unitários e 

totais.

9.4 – Os pagamentos serão efetuados através de Crédito Bancário, e ocorrerão em 

até 15 (quinze) dias, contados da data do atesto das Notas Fiscais/Faturas.

9.5 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoria-

mente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de ha-

bilitação e das propostas de preço, bem como a nota de empenho.

10 CLAUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – No caso de atraso injustificado na entrega do serviço executado, serão apli-

cadas as multas previstas neste contrato, sem exclusão de outras sanções legal-

mente permitidas.

10.2 – A aplicação das multas a que se referem os artigos 86 e 87, inciso II, da Lei 

8.666/93, obedecerá às seguintes normas, sendo independentes, aplicadas cumu-

lativamente e descontadas de imediato dos pagamentos das medições parciais 

devidas:

10.2.1 – de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do Contrato por dia, 

que ultrapasse o prazo de início dos serviços ou por atraso na entrega 

da obra.

10.2.2 – de 0,10% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de a-

traso ao prazo estipulado pela advertência, caso não tenha sido sanada 

a falta cometida.

10.2.3 – de 0,20% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, por dia de 

atraso em casos de reincidência por serviços paralisados, por falta de 

atendimento por parte da CONTRATADA.

10.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá ainda, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no 

Art. 87, da Lei 8.666/93:

10.3.1 – Advertência;



Rua São Pedro nº. 24 – Grupo 801
Centro – Niterói/RJ

CEP: 24.020-053

Página 39 de 41

10.3.2 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) a-

nos; 

10.3.3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu-

nição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria au-

toridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.4 – Da decisão da aplicação de sanções, são cabíveis, sem efeito suspensivo: 

10.4.1 – Pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-

dos da ciência da decisão; 

10.4.2 – Recurso, a ser encaminhado à autoridade imediatamente superior, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência do indeferimento 

ao pedido de reconsideração.

10.5 – Os valores referentes a multas aplicadas serão descontados nos pagamentos 

das Notas Fiscais/Faturas, até o limite dos créditos da Contratada.

11 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 – A inexecução parcial ou total do objeto contratado, bem como o descum-

primento de outras cláusulas, ensejará a rescisão contratual, sujeitando-se a Con-

tratada às penalidades previstas neste contrato.

11.2 – Constituem-se ainda motivos, originados pela Contratada, para a rescisão 

contratual, além do que dispõem os incisos I, III, IV, V, XII a XVII, do Artigo 78, da 

Lei 8.666/93.

11.2.1 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações e 

de prazos determinados pela Contratante;

11.2.2 – O desatendimento das determinações da Fiscalização da Contratan-

te;

11.2.3 – O cometimento reiterado de faltas anotadas pela Fiscalização da 

Contratante; 
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11.2.4 – A decretação de falência, instauração de insolvência civil ou modifi-

cação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a exe-

cução do contrato.

11.3 – A rescisão contratual poderá ocorrer:

11.3.1 – Unilateralmente pela Contratante, nos casos previstos nos itens ante-

riores desta Cláusula; na forma dos Incisos I a XII e XVII, do Artigo 78, 

da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, ou ainda, em 

decorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente com-

provados, impeditivos da execução do contrato, respeitado o que dis-

pões o parágrafo segundo do Artigo 79, da mesma Lei; 

11.3.2 – Amigavelmente, por acordo das partes, desde que haja conveniência 

da Contratante;

11.3.3 – Por solicitação da Contratada, nos termos do que dispõem os incisos 

XIII, XIV, XV, XVI e XVII, do Artigo 78, da Lei 8.666/93;

11.3.4 – Judicialmente, nos termos da legislação.

11.4 – A rescisão contratual, considerando o Artigo 79 da Lei 8.666/93, ensejará a 

aplicação dos dispositivos do artigo 80 da mesma lei, à critério da Administração.

12 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1 – A publicação deste Contrato, por extrato, ocorrerá nos termos da legislação 

em vigor, por incumbência da Contratante.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 – Fica eleito o Foro da Justiça da Comarca de Niterói para dirimir questões ori-

undas deste instrumento de Contrato, renunciando as partes qualquer outro, por 

privilegiado que seja.

13.2 – E assim, por estarem JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O 

PRESENTE Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemu-

nhas abaixo. 

Niterói, _____ de __________ de 2010.
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___________________________________________________

Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF

Antônio Fontana

Diretor-Presidente

___________________________________________________

Contratada

Testemunhas:

________________________                           __________________________

      CPF:                                                                      CPF:


