
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
 

EMPRESA: 
 

ENDEREÇO: 
 

CNPJ DA EMPRESA: 
 

TELEFONE: 
 

FAX: E-MAIL DA EMPRESA: 
 

PESSOA DE CONTATO: 
 

CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 
 

Recebi da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 
FUNIARP, cópia da CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, cujos envelopes de 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão recebidos pela Comissão Especial de 
Licitação até às 15 h (quinze horas) do dia 09/01/2020, com sede na Rua 
Victor Batista Adami, 800, Bairro Centro, Caçador/SC, CEP 89500-199. 
 
 
 

Caçador, _____ de ______________ de 20___. 
 
 

________________________________ 
 

Assinatura e carimbo da empresa 
 
 

Nome legível: ____________________________________ 
 
 
ATENÇÃO! AO RECEBER ESTE CONVITE O INTERESSADO DEVERÁ 
ENCAMINHAR ESTE COMPROVANTE, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, POR 
MEIO DO E-MAIL: marissol@uniarp.edu.br  

mailto:marissol@uniarp.edu.br


 

 

 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

Processo FUNIARP nº 001/2019 Tipo: Menor Preço Global 
 

Abertura: 09/01/2020  
 

Horário: 15 h 

Local: Rua Victor Batista Adami, 800, Bairro Centro, Caçador/SC, 89500-199 

 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

FUNIARP, por intermédio da Comissão Especial de Licitação (CEL), torna pública 

a realização de licitação, pela modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor 

Preço Global, que se regerá pelas disposições deste Instrumento Convocatório e 

de seus anexos. 

 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por 

escrito, à CEL entre os dias 06/01/2020 a 08/01/2020, por intermédio do endereço 

eletrônico:  marcelow@uniarp.edu.br 

 

1.DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente CONCORRÊNCIA é a empreitada global, incluída a 

garantia, de acordo com todas as especificações e condições deste Edital e seus 

Anexos. 

 

1.2. As licitantes somente poderão apresentar propostas para toda a empreitada 

global descrita neste edital, ofertando preço global. 

 

1.3. DA GARANTIA 

 

1.3.1. Os equipamentos ofertados pelas licitantes deverão possuir garantia de 90 

dias para equipamentos colocados (torneiras, pias, luminárias), já para paredes 

pisos, pinturas 3 (três) anos e para os serviços prestados 5 (cinco) anos.  
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1.3.2. A garantia deverá ser prestada diretamente pela contratada ou por sua rede 

de assistência técnica autorizada, sem qualquer ônus adicional para a FUNIARP, 

além do preço proposto pela licitante. 

 

1.3.3. Eventuais custos de transporte, estadia, alimentação ou outros necessários 

ao deslocamento dos técnicos bem como da remessa de peças necessárias à 

manutenção corretiva dos equipamentos correrão por conta da contratada, 

durante todo o período de garantia do equipamento, caso tais despesas não 

sejam cobertas pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Não poderão participar da presente licitação: 

 

a) Consórcio de pessoas jurídicas. 

b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com a FUNIARP/UNIARP. 

c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo 

falimentar. 

d) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 

conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam 

dirigentes ou empregados da Entidade Licitadora. 

e) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham 

colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e 

de seus Anexos. 

 

2.2. A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa 

física devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo I 

- Carta de Credenciamento - deste Instrumento Convocatório ou por Procuração, 

que deverá ser apresentado à CEL fora dos envelopes relacionados no item 

2.4 abaixo.  

 

2.2.1. No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante 

deverá entregar à CEL uma cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento 

equivalente que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver 

assinado, sendo permitida a sua apresentação na forma do item 3.3 deste 

Instrumento Convocatório. 

 



 

 

 

2.2.2. Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá 

apresentar a cópia do contrato social e a cópia da cédula de identidade, não 

havendo necessidade da Carta de Credenciamento. 

 

2.2.3. A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar (conforme 

especificado no item “2.2.1”) não impede a participação da licitante, mas, obsta a 

manifestação de representante. 

 

2.2.4. O não credenciamento e não comparecimento de representante, não 

inabilita a licitante, tampouco impede o prosseguimento das fases do certame 

licitatório. 

 

2.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais 

de uma licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à 

representação nas sessões públicas. 

 

2.4. As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão 

toda a documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) 

envelopes – A e B - lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo 

pelo nome da licitante e número da licitação, com os seguintes conteúdos: 

 

Envelope A – Proposta de Preços 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 

CNPJ DA LICITANTE: 

 

Envelope B – Documentos de Habilitação 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 

CNPJ DA LICITANTE: 

 

 

2.5. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável 

dos termos e condições deste Edital e dos seus Anexos. 

 

3. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE "B" 

 



 

 

 

3.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato 

social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente 

licitação. 

 

3.2. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os 

documentos relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia 

autenticada, entregues na mesma ordem em que eles se encontram aqui 

descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens. 

 

3.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem 

sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem 

inseridos no envelope de habilitação. 

 

3.3. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados 

em cartório ou acompanhados de suas respectivas vias originais para serem 

conferidos pela Comissão Especial de Licitação, exceto aqueles obtidos pela 

internet. 

 

3.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 

90 (NOVENTA) dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam 

prazo próprio de validade. 

 

3.4. A CEL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das 

informações e dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à 

regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios 

oficiais na internet. 

 

3.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições 

estabelecidas neste item. 

 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

3.6. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 

 

3.6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado. 

 



 

 

 

3.6.1.1. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por 

pessoa(s) designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o 

ato de designação respectivo, devidamente averbado no Registro Público 

competente. 

 

3.6.1.2 O licitante deverá apresentar Termo de Vistoria das instalações da 

FUNIARP, devidamente assinado pelo responsável do Campus, este termo estará 

disponível no momento em que o licitante realizar a vistoria no local onde será 

efetivada a obra. Esta vistoria deve ser agendada com o Sr Marcelo 

Wanderscher, pelo telefone (48) 9 8407-7095. 

 

3.6.1.3 O licitante deverá apresentar documentação do responsável técnico, 

com a devida documentação de registro no Estado de Santa Catarina. 

 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

 

3.7.1. Atestado de Aptidão Técnica, acompanhado da respectiva prova fiscal 

(Nota Fiscal/ Fatura) para comprovar sua efetiva execução, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e regular fornecimento 

de bens similares ao objeto do Edital e seus anexos, em condições compatíveis 

de quantidades e prazos, conforme Anexo II deste Edital. Os atestados deverão 

ser datados e assinados e deverão conter informações que permitam a 

identificação correta do contratante e do fornecedor, tais como: 

 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; 

c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à 

emitente). 

 

3.7.1.1. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 

de capacitação técnica apurada pela CEL, mediante simples conferência ou 

diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante. A ausência de 

apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme com este edital, tendo 

em vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante decisão 

motivada da CEL. 

 



 

 

 

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

3.8. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

 

3.8.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica (na Comarca de Caçador), observando que, quando a sede da 

empresa não for localizada na Comarca de Caçador/SC, deverá ser juntada 

também, certidão comprobatória do nº de cartório (s) distribuidor (es) existente (s) 

na comarca da sede com competência privativa da matéria, com data de, no 

máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura, caso não possua prazo 

próprio de validade. 

 

3.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a 

situação financeira da empresa, assinado por profissional habilitado (contador). 

Incluindo o demonstrativo do índice calculado pela fórmula abaixo: 

 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante > ou = 1 (maior ou igual a um) 

 

DA REGULARIDADE FISCAL 

 

3.9. Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 

 

3.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

3.9.2 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

3.9.2.1 Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências. 

(Decreto 6.106, de 30/04/2007). 

 

3.9.2.2 Certidão Negativa do ICMS e/ou ISS, ou positiva com efeitos de negativos, 

se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, respectivamente, para as 

empresas sediadas em outras localidades. 

 



 

 

 

3.9.3. Certidão Negativa de Débitos – CND, ou positiva com efeitos negativos, 

relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

3.9.4 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa 

Econômica Federal  

 

4. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE “A” 

 

4.1. O Envelope “A” conterá a "Proposta de Preços", observando o modelo 

constante no Anexos III - Proposta de Preços, datada, impressa e assinada, sem 

emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 

 

4.2. As licitantes deverão apresentar a proposta com indicação dos preços 

conforme o Anexo III e características descritas no Termo de Referência Anexo II. 

A licitante vencedora deverá apresentar o menor valor total.  

 

4.3. As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 

60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega das mesmas. 

 

4.4. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda 

corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos 

das obrigações da licitante que incidam direta ou indiretamente no seu 

fornecimento, inclusive os tributários, o frete e o seguro correspondente para a 

entrega dos bens no local descrito no Termo de Referência, custos com a 

garantia dos equipamentos, e ainda custos de transporte, estadia, alimentação ou 

outros necessários ao deslocamento dos técnicos bem como da remessa de 

peças necessárias à manutenção corretiva dos equipamentos, durante todo o 

período de garantia, caso tais despesas não  sejam cobertas pelo fabricante ou 

por sua rede de assistência técnica autorizada, e os custos de instalação dos 

equipamentos, se for o caso. 

 
4.5. PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 
a)  A apresentação de outros documentos, para complementar a análise técnica, 
quando solicitado pelo CEL; 
b) quando da análise técnica, havendo divergência entre os documentos 
apresentados e as especificações constantes da proposta, poderão ser solicitados 
os devidos esclarecimentos, não sanados os esclarecimentos em 2(dois) dias 
uteis contados da solicitação, a proposta será desclassificada. 



 

 

 

4.6. Na hipótese de discordância entre o preço global/total apresentado, a cotação 

indicada por extenso prevalecerá sobre a numérica. Não serão permitidas 

propostas parciais, sendo que o licitante deverá cotar o objeto globalmente. 

 

4.7. A empresa deverá informar a garantia da obra conforme exigido por este 

Edital. 

 

4.8. A empresa deverá indicar em sua proposta de preço, o banco de sua escolha 

com a indicação do número da agência e da conta corrente para fins de 

pagamentos. 

 

4.9. Com exceção do item 4.8, serão desclassificadas as empresas que não 

tenham atendido às condições estabelecidas neste Item. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS 

 

5.1. Os envelopes “A” e “B” deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora 

indicados no preâmbulo deste Edital (Prédio do Centro Administrativo e Reitoria 

protocolado), na FUNIARP, situada na Rua Victor Batista Adami, 800, Bairro 

Centro, Caçador/SC, CEP 89.500-199, sendo vedado o seu recebimento em 

momento posterior ou local diferente do previsto. 

 

5.1.1. Recebidos os envelopes de todas as licitantes, serão eles rubricados no 

lacre por um membro da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes 

das licitantes presentes. 

 

5.1.2. A CEL primeiramente fará a abertura do ENVELOPE “A” – Proposta de 

Preço. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da 

proposta, e os representantes dos licitantes presentes serão convidados a 

fazerem o mesmo. 

 

5.1.3. A CEL poderá inverter o procedimento abrindo primeiramente o envelope 

de habilitação e, se necessário, marcar outro dia para abertura das propostas de 

preço dos licitantes habilitados. 

 

DO EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 



 

 

 

5.2. Após realizada a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das 

empresas licitantes, a CEL comunicará a classificação das propostas, ordenando 

como primeiro colocado do certame o licitante que atender as condições do edital 

e apresentar o Menor Preço Global, o qual não poderá ser superior ao valor total 

de R$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais). Os demais licitantes, que 

atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços, serão 

classificados em ordem crescente. 

 

5.3. Da decisão da CEL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

 

DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.4. Após a classificação da Proposta de Preço, a CEL procederá à abertura dos 

Documentos de Habilitação (Envelope B) exclusivamente da licitante classificada 

como primeira colocada. 

 

5.5. Se entender necessário, a CEL poderá suspender a sessão para exame dos 

documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata 

própria e divulgada às licitantes participantes diretamente ou por qualquer outro 

meio formal. 

 

5.6. Após esta divulgação consideram-se intimadas da decisão todas as licitantes 

participantes do certame. A partir da data desta intimação correrá o prazo 

recursal. 

 

5.7. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à 

abertura do envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. 

Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CEL 

prosseguirá na abertura do Envelope “B” das classificadas seguintes, observando 

o mesmo procedimento deste item. 

 

6. DO JULGAMENTO 

 

6.1 Será declarada vencedora deste certame a licitante que tiver a sua proposta 

classificada e apresentado o Menor Preço Global, desde que considerada 

habilitada nos termos deste Edital. 

 

7. DOS RECURSOS 



 

 

 

7.1. Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão de 

habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da comunicação, os quais 

serão dirigidos, por intermédio da CEL, ao Presidente da FUNIARP; 

 

7.2. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em 

razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo 

recursal de 5 (cinco) dias úteis, que correrá da comunicação da CEL sobre a 

interposição de recurso. 

 

7.3. Os recursos serão julgados pelo Presidente da FUNIARP ou por quem este 

delegar competência, contados da data final para a sua interposição.  

 

7.4. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

7.5. Somente o eventual recurso contra a decisão que declarar o licitante 

VENCEDOR terá efeito suspensivo. 

 

7.6. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e 

protocolados no horário das 14h às 17h, na FUNIARP (Prédio do Centro 

Administrativo e Reitoria) na Recepção da Reitoria, situada na Rua Victor Batista 

Adami, 800, Bairro Centro, Caçador/SC, CEP 89500-199. 

 

7.7. Não serão considerados recursos protocolados fora do horário e em local 

diferente do indicado no item 7.6. 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO/AF. 

 

8.1. A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e 

consequente homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora. 

 

8.2. A Entidade Licitadora convocará a licitante vencedora para assinar o 

contrato/AF, consignando na convocação a data, hora e local determinados para 

esse fim. 

 

8.2.1. Verificada a recusa em assinar o contrato/AF, a Entidade poderá convocar 

as demais licitantes, obedecida a ordenação final realizada pela Comissão de 

Licitação. 



 

 

 

8.3. O contrato/AF poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 

acréscimo que se fizer no objeto do contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado, quando for do interesse da Entidade Licitadora. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 
9.1. Os pagamentos serão feitos em 8 (oito) parcelas, iguais e sucessivas, sendo 
que as 6 (seis) primeiras parcelas estão diretamente vinculadas a entrega das 
etapas do cronograma da obra, da seguinte forma: 
Etapa 01: Mínimo de 20% da obra concluída em 20/02/2020 (pagamento 1: 5 dias 
após entrega da nota fiscal);  
Etapa 02: Mínimo de 40% da obra concluída em 20/03/2020 (pagamento 2: 5 dias 
após entrega da nota fiscal); 
Etapa 03: Mínimo de 55% da obra concluída em 20/04/2020 (pagamento 3: 5 dias 
após entrega da nota fiscal); 
Etapa 04: Mínimo de 70% da obra concluída em 20/05/2020 (pagamento 4: 5 dias 
após entrega da nota fiscal); 
Etapa 05: Mínimo de 85% da obra concluída em 20/06/2020 (pagamento 5: 5 dias 
após entrega da nota fiscal); 
Etapa 06: 100% da obra concluída em 20/07/2020 (pagamento 6: 5 dias após 
entrega da nota fiscal). 
 
9.1.1. O atingimento dos percentuais mínimos exigidos de conclusão da obra 
dependerão certificação por intermédio de medições prévias realizadas pelo 
arquiteto Marcelo Wanderscher. 
 
9.2. A FUNIARP pagará a 7ª parcela no prazo de 30 dias após a conclusão da 
obra e a 8ª parcela no prazo de 60 dias após a conclusão da obra, respeitando a 
data máxima prevista de 20/07/2020. 

 

9.3. Considerar-se-á como dia da entrega efetiva, aquele em que for feito o 

recebimento definitivo aprovado pela FUNIARP da totalidade da obra. 

 

9.4. Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou  

não seja por qualquer motivo atestada pela área solicitante, o documento será 

devolvido à Licitante Vencedora e o prazo de pagamento será prorrogado pelo 

mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para a 

Entidade Licitadora. 

 

10. DAS PENALIDADES 



 

 

 

10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato/AF, dentro do 

prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o à multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato. 

 

10.2 As demais penalidades constam no contrato/autorização de fornecimento. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Instrumento Convocatório, bem como impugnação ao 

edital, estes deverão ser dirigidos, por escrito, à CEL até o dia 07/01/2020, por 

intermédio do endereço eletrônico:  marissol@uniarp.edu.br. 

 

11.2. Somente a CEL dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste 

Instrumento Convocatório e seus Anexos, por escrito, aos pedidos de 

esclarecimentos sobre a licitação, que serão feitos diretamente ao consulente e 

também poderão ser divulgadas às demais empresas convidadas. 

  

11.3. Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não 

tenham atendido as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e 

seus Anexos. 

 

11.4. A Entidade Licitadora se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da 

assinatura do contrato, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes 

qualquer recurso, reclamação ou indenização. 

 

11.5. A CEL poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 

complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor 

desempenhar suas funções institucionais, desde que disso não decorra a 

posterior inclusão de documentos que deveriam constar originariamente dos 

envelopes entregues pelas licitantes.  

 

11.6. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela 

mesma forma com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 

propostas. Neste último caso, as alterações serão publicadas exclusivamente na 

página da entidade na internet, no endereço www.uniarp.edu.br, sem necessidade 

de reabertura de prazos.  

mailto:marissol@uniarp.edu.br


 

 

 

11.7. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer 

alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de consulta Especial ao 

endereço acima indicado, não cabendo à entidade licitadora a responsabilidade 

pela não observância deste procedimento. 

 

11.8. Entregues os envelopes A e B à Comissão Especial de Licitação e desde 

que aberto pelo menos um deles, de qualquer um dos licitantes, não será mais 

permitida a desistência de participação no certame. 

 

11.9. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos 

membros da CEL e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os 

registros de todas as ocorrências.  

 

11.10. Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame 

serão disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

assinatura do Termo de Compromisso. Decorrido esse prazo, poderá ser 

providenciada a sua destruição.  

 

11.11. Fica eleito o Foro de Caçador/SC, para dirimir eventual controvérsia que 

decorra da presente licitação. 

 

11.12. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os 

seguintes anexos: 

Anexo I – Carta de Credenciamento  

Anexo II – Memorial Descritivo e Plantas 

Anexo III - Proposta de Preços (Modelo) 

Anexo IV - Modelo de Contrato/AF 

 

Caçador, 18 de dezembro de 2019. 

 

 

Marissol Aparecida Zamboni 

Coordenador da Comissão Especial de Licitação 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

Local e data 

 

À 

Comissão Especial de Licitação 

REF. CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o 

nº __________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto 

a UNIARP para representar esta Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________ na licitação acima referida, a quem se outorga os 

poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, 

interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, 

recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, dar lances, 

assinar contrato, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita 

representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

 

______________________________ 

 

LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)) 

(com firma reconhecida) 

 

Prezado Licitante, 

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes 

relacionados no item 2.4 do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia 

autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a 

legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial. 

 

Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CEL a cópia simples da 

cédula de identidade do representante designado. 



 

 

 

ANEXO II 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

Ampliação do Bloco C – Curso de Medicina 
 

O presente Memorial Descritivo se destina a especificar os serviços e 
materiais necessários à ampliação de novos ambientes acadêmicos para o curso 
da Medicina. 
 

1. Considerações gerais: 

 

1.1. A reforma será executada obedecendo rigorosamente os projetos e 

especificações fornecidas pela Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - 

UNIARP e às Normas atinentes da ABNT. 

 

1.2. Os materiais empregados na reforma, serão previamente submetidos à 

fiscalização, para exame e aprovação devendo ser, comprovadamente de 1ª 

qualidade, obrigando-se a Contratada a retirar do local os materiais impugnados 

pela fiscalização.  Quando houver dúvidas sobre a qualidade dos materiais serão 

exigidos ensaios normalizados para comprovação da mesma. 

 

1.3. A mão-de-obra a ser utilizada será também de 1ª qualidade, executada com 

pessoal tecnicamente capaz, para se obter o melhor acabamento possível. 

 

1.4. Será de responsabilidade da empresa contratada, a quantificação de todos os 

materiais necessários para o cumprimento das especificações existentes neste 

memorial descritivo e projetos fornecidos pela empresa. 

 



 

 

 

1.5. Todas as firmas deverão visitar o local da obra, e as eventuais dúvidas serão 

esclarecidas com os técnicos da UNIARP ou pelo telefone (48) 9 8407-7095. 

 

1.6. A UNIARP fornecerá o livro “Diário de Obras” onde serão feitas anotações 

por parte do Contratante e da Contratada, devendo ser vistoriado diariamente 

pelo técnico da firma contratada, para que sejam observadas e atendidas as 

solicitações da fiscalização. 

 

1.7. A Contratada deverá apresentar ART / RRT (Anotação de Responsabilidade 

Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica), com visto da inspetoria do 

CREA/SC / CAU/SC e quitação do banco credenciado dos serviços contratados. 

 

1.8. Fazem parte das especificações: 

 1.8.1. Este Memorial Descritivo; 

 1.8.2. Projeto Arquitetônico (plantas e cortes); 

 

1.9. AS COTAS E MEDIDAS EXISTENTES NO PROJETO ARQUITETÔNICO 

DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL DA OBRA, SENDO QUE O 

CÁLCULO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: A empreiteira manterá permanentemente à 

frente da obra pelo menos Arquiteto, Engenheiro Civil ou Técnico em Edificações. 

Deverão ser considerados neste item, almoxarife e vigias, bem como os materiais 

de escritório, medicamentos de emergência, consumo de combustíveis e 

materiais de limpeza para manutenção de ferramentas e equipamentos, locação 

de equipamentos, fretes e carretos diversos, taxas e emolumentos para aceitação 

da obra e desmobilização final da obra. 



 

 

 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS: 

 

3.1. instalação da obra: A instalação da obra será composta dos seguintes 

serviços:  

- Colocação de placa de Obra da Instituição até 10 dias após a assinatura do 

Contrato  

- Fornecimento de ferramentas e equipamentos de segurança individual e 

coletiva; 

 

3.2. DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS: 

- Retirada das máquinas de ar condicionado e posterior instalações. 

- Demolição de painéis em concreto/alvenaria conforme projetos complementares 

e demolição das calhas.  

- Todos os entulhos decorrentes das demolições na obra deverão ser retirados 

imediatamente pela Contratada. 

- A Contratada será responsável por qualquer dano decorrente de demolições e 

desmontagens, devendo-se repará-los o mais depressa possível.                                                                                                                               

 

3.3. SERVIÇOS: 

 

3.3.1.Estrutura: 

- Será executada fundação de concreto armado usinado com resistência mínima 

de 25 MPa, rigorosamente de acordo com o projeto específico, obedecendo às 

prescrições das normas e métodos da ABNT. 

- Todos os elementos em concreto deverão ter sua mistura controlada através de 

ensaios em corpos de prova, em laboratório especializado, sendo necessária, 

pelo menos, uma série de 4(quatro) corpos testados a 7(sete) dias e, e 2(dois) 

corpos a 28(vinte) e oito dias. 



 

 

 

- A fundação a ser utilizada deverá profunda e executada conforme projeto.  

- Deverão ser observados os furos para passagem de tubulações elétrica e de 

telefone. 

- A estrutura principal será executada em Aço estrutural, de acordo com projeto 

estrutural de aço, executado pela CONTRATADA. As demais estruturas serão 

executadas em Steel Frame de acordo com o projeto estrutural a ser fornecido 

pela CONTRATADA. Os fechamentos de entrepiso serão executados em 

steelframe com Perfil Galvanizado 150mm CR de Espessura variada em 

conformidade com  NBR - 7008-11.12 ZAR 280 Z 260. O fechamento será do tipo 

laje seca em painel wall em placas de 2,40 x 1,20 x 0,40 cm. 

 

3.3.2. PAREDES: 

- As paredes a serem executadas, serão estruturadas em steel frame com 

fechamento no sistema EIFS, conforme figura abaixo: 



 

 

 

 



 

 

 

 

- As paredes externas serão compostas de estrutura em aço leve com Perfis 

Engenheirado de 150 mm, com contraventamentos e reforços em pontos 

necessários do projeto. Painéis de madeira 12 mm. Revestimento final em EPS, 

utilizando o sistema de EIFS. Textura aplicada, finalizando o sistema EIFS. 

- As paredes internas serão compostas de estrutura em aço leve com Perfis 

Engenheirado de 150 mm, com contraventamentos e reforços em pontos 

necessários do projeto. Painéis de madeira 12 mm. Revestimento final com 

painéis de gesso acartonado. Tratamento de juntas. Isolamento acústico/térmico 

Isover Lã de vidro W4+ 100mm. 

- As placas de OSB serão devidamente tratadas contra insetos. A espessura das 

paredes será de 20cm acabadas. De acordo com o projeto arquitetônico, algumas 

paredes internas serão no sistema Dry wall, com espessura final de 9,5cm, 

composta por estrutura de aço de 7,0cm e placas de gesso acartonado em ambos 

os lados com espessura de 1,50cm cada, com isolamento termoacústico. 

 

3.3.3.pisos : 

- Os pisos serão executados em Piso vinílico Homogêneo, da Linha Eclipse 

Premium da Marca Tarkett com a padronagem e desenho a serem definidos pela 

Uniarp. As emendas serão feitas com fio de manta e niveladas, sem sobressaltos.  

 

3.3.4.Rodapés, soleiras e corrimãos: 

- Todos os ambientes, terão rodapé com altura de 10cm do mesmo tipo do piso a 

ser colocado. 

- Os corrimãos serão em estrutura metálica tubular de 2.1/2” e deverão ser 

colocados nos dois lados da escada, conforme projeto arquitetônico. 

 

3.3.5. Instalações 



 

 

 

3.3.5.1 Instalações Elétricas 

- As lâmpadas, luminárias e tomadas deverão obedecer ao especificado no 

projeto elétrico. 

- Os espelhos das tomadas e interruptores deverão ser de cor branca, marca Pial 

Legrand. 

- Os eletrodutos e a fiação serão anti-chama e deverão ser todos embutidos na 

parede. 

- Todos os pontos de tomadas serão aterrados; 

 

3.3.5.2 Instalações Hidrossanitárias 

 

3.3.5.2.1 Esgoto 

- A rede de esgoto deverá ser executada sob o piso acabado. Nas paredes, as 

tubulações serão embutidas. Todas as tubulações e conexões de esgoto serão 

executadas em PVC soldável rígido de primeira qualidade, da marca tigre ou 

amanco, de acordo com as normas da ABNT. Em hipótese nenhuma se admitirá 

execução de curvas na própria tubulação através de aquecimento, devendo-se 

utilizar conexões para este fim. 

- As caixas sifonadas serão utilizadas para somente para águas dos lavatórios. 

- As grelhas das caixas sifonadas deverão ser metálicas. 

 

3.3.5.2.2 Água 

- A rede de água será executada através de tubos e conexões PVC soldável 

rígido de primeira qualidade da marca tigre ou amanco, de acordo com as normas 

da ABNT. Em hipótese nenhuma se admitirá execução de curvas na própria 

tubulação através de aquecimento, devendo-se utilizar conexões para este fim. 



 

 

 

Em todos os pontos de água nas paredes, serão utilizados joelhos e tês 

reforçados com anel de latão (azul). 

- Deverá ser colocado registro de gaveta, no interior de cada instalação sanitária, 

tanto feminina quanto masculina, para desligamento da rede para manutenção. 

- As instalações que venham a ser danificadas pela execução da obra devem ser 

reconstruídas. 

 

3.3.5.2.3 Louças, Metais e Acessórios 

- As louças, metais e acessórios deverão estar de acordo com as especificações 

a seguir: 

a) Vasos sanitários com caixa acoplada na cor branca (marca Deca, 
linha Ravena, modelo P90). 

b) Vaso sanitário com caixa acoplada para PCD sem abertura frontal, 
(marca Deca ou Celite) 

c) Mictórios com sifão integrado na cor branca (Marca Deca modelo 
M.713), deverão vir acompanhados de acessórios para fixação e 
ligação hidráulica dos mesmos. 

d) Válvulas de mictório automática em Inox, com sensor infravermelho 
de acionamento automático pela presença do usuário, versão 
profissional, 12 V (Marca DECA) 

e) Cubas de embutir na cor branca, código L37 da Deca. Incluso sifão 
cromado 1.1/2"x40cm, engate flexível metálico 1/2"x40cm e válvula 
para cuba em latão cromada com tampa de plástico com ladrão. 

f) Lavatório de canto suspenso na cor branca (Marca Deca, Linha Izy, 
modelo L101). 

g) Torneira eletrônica de bancada com sensor infravermelho de 
acionamento automático pela presença do usuário, versão eletrica, 
220V (Marca Deca) . 

h) Torneira metálica multiuso angular modelo 1122 da Docol, que 
deverá ser instalada sob a bancada para limpeza. 

i) Registros de gaveta da marca Docol; 



 

 

 

j) Registros de pressão da marca Docol; 

k) Lixeira individual de 15 litros, em polipropileno, cilíndrica sem pedal, 
dimensões (24x30)cm, na cor branca. 

l) Lixeiras coletivas (50 litros) plásticas, na cor branca, com tampa e 
pedal.  

m) Dispensador de sabonete líquido de parede (branco), em ABS, para 
lavatório. 

n) Suportes para papel toalha  em ABS na cor branca. 

o) Suportes para papel higiênico em ABS reforçado na cor branca; 
capacidade para um rolo de papel higiênico de 10cm X 300m ou de 
10cm X 500m; chave de segurança; com visor frontal para inspeção 
do nível de papel remanescente; fixação anti-furto através de 
buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho. 

p) Assento para vaso sanitário modelo P90, linha Ravena da Deca. 

q) Barra de apoio em aço inox, com diâmetro de (3 a 4,5)cm e 
80cm  de comprimento mínimo. Deverão ser instaladas duas nas 
paredes, conforme detalhe em projeto e uma na porta na face 
externa. 

r) Espelho cristal 4 mm, comprimento igual ao da respectiva bancada, 
altura de 1 metro, com fundo em compensado naval, espessura de 
12 mm, fixado com bucha e parafuso na parede, com moldura em 
alumínio. 

s) Espelho com moldura em alumínio com dimensões (70x100)cm e 
10º(dez Graus) de inclinação, conforme projeto para PCD. 

t) Placa indicativa do Símbolo Internacional de Acesso (S.I.A) fixado à 
porta do local onde se encontra o vaso sanitário para o portador de 
necessidades especiais (PNE). 

u) Cabides cromados (deverá ser instalado um em cada boxe do vaso 
sanitário). 

- Os aparelhos não poderão ter trincas ou defeitos de fabricação. Toda a louça 

sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência, determinada pelo 

responsável ou pelo solicitante. 

 

3.3.5.2.4 Bancadas dos Lavatórios e Placas Divisórias dos Mictórios: 



 

 

 

- As bancadas para os lavatórios, serão de granito branco itaúnas polido na 

espessura de 2,5 cm, com saia de 15 cm de altura, roda tampo de 7cm de altura e 

com 1 (um) canto circular e furos para receberem cubas de embutir ovais 

grandes, código L37 da Deca, torneiras de bancada, conforme citados 

anteriormente. As bancadas serão apoiadas em suportes metálicos, tratados 

contra corrosão, chumbados na parede de alvenaria. 

- As placas divisórias dos mictórios, serão em granito branco itaúnas, polido em 

ambas as faces, com espessura de 3 (três) cm e dimensões de 50cm de largura e 

100cm de altura.  

- As placas serão fixadas nas paredes e com chumbadores. Deverão ser 

instaladas ainda, com intuito de promover maior rigidez à placa de granito, 4 

(quatro) cantoneiras em L, com parafuso e bucha, duas em cada face vertical da 

placa, juntamente com a parede, cantoneiras em aço cromado com dimensões 

que não excedam 6 (seis) cm. 

 

3.3.6.Cobertura: 

- O telhado será executado com telhas metálicas tipo sanduíche trapezoidal e 

miolo de isolante térmico de poliuretano, isentos de manchas e partes 

amassadas, com espessuras de 0,5mm para o perfil inferior (que deverá estar 

pintado eletrostaticamente na cor branca) e 0,65mm para o perfil superior, com 

espessura total da telha com isolante igual a 50mm, similar ou superior a da 

Perfilor. Com 3%(tres por cento), de inclinação. A fixação deverá ser conforme 

norma técnica. 

- A colocação das telhas será sobre estrutura metálica de primeira qualidade, 

executada conforme projeto. 



 

 

 

- As calhas serão de alumínio e os condutores de PVC com diâmetro de 100mm, 

sendo, no mínimo, 10 condutores para a edificação, sendo cinco de um lado e 

cinco do outro, no vão de maior dimensão da obra. 

 

3.3.7.Impermeabilizações: 

- Os serviços de impermeabilização, serão realizados por empresa especializada, 

com garantia mínima de 5(cinco) anos de qualidade destes serviços. 

 

3.3.8. Esquadrias: 

 

3.3.8.1. Portas: 

- As portas serão de madeira maciça, terão 3(três) dobradiças 3.½”  em aço inox. 

- As portas e forros serão do tipo painel com revestimento em lamina de madeira, 

isentas de óleos, graxas e defeitos. As vistas serão de 6cm (seis centímetros), de 

largura em madeira.  

- As fechaduras serão do tipo externa de primeira qualidade e as maçanetas do 

tipo alavanca; 

 

3.3.8.2. Janelas: 

- Serão fornecidas e instaladas Janela de PVC branca completa tipo máximo-ar, 

com dimensões especificadas em projeto. 

- Os comandos das janelas serão de alumínio, acompanhando as esquadrias. 

- Os vidros deverão ser transparentes, lisos, planos, incolores, de espessura 

mínima 4(quatro) mm.  

 

3.3.9. Pintura: 



 

 

 

- Antes de iniciar a pintura, todas as irregularidades deverão ser reparadas e 

todas as superfícies deverão estar limpas, isentas de poeiras, óleos e produtos 

gordurosos. 

- Todas as paredes e elementos a pintar, deverão ser lixados. 

 

3.3.9.1. Paredes internas em gesso acartonado: 

- Aplicação de 1(uma) demão de selador acrílico antes da pintura. 

- A pintura deverá ser com aplicação de 3(três) demãos de tinta acrílica fosca, a 

base de água, com qualidade similar ou superior a Suvinil, de cor a ser indicada 

pela fiscalização. Para os banheiros, ver documento específico dos banheiros. 

 

3.3.9.2. Elementos de madeira: 

- Aplicação de fundo e três demãos de tinta esmalte sintético brilhante na cor 

branca, com qualidade similar ou superior a Suvinil. 

 

3.3.9.3.Corrimãos: 

- Aplicação de uma demão de supergalvite e duas demãos de tinta esmalte 

sintético brilhante na cor cinza chumbo, com qualidade similar ou superior a 

Suvinil. 

 

3.3.9.4. TETOS: 

- Nos tetos deverão ser reparadas todas as irregularidades com massa corrida e 

lixadas antes da pintura. 

- Aplicação de 1(uma) demão de selador acrílico antes da pintura. 

- A pintura deverá ser com aplicação de 3(três) demãos de tinta acrílica fosca, a 

base de água, com qualidade similar ou superior a Suvinil, de cor a ser indicada 

pela fiscalização.  

 



 

 

 

4. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: 

- O recebimento provisório da obra dar-se-á através de documento formal, 

fornecido pela Fiscalização conforme especificado em Contrato. 

 - A obra somente será recebida definitivamente se todos os serviços estiverem 

concluídos e tiverem sido executados obedecendo integralmente ao que 

estabelecerem a presente especificação, o projeto da obra, e as normas 

brasileiras em vigor. 

- No momento do recebimento definitivo, todas as chaves deverão ser entregues 

no Setor de Compras da Uniarp, com no mínimo duas cópias cada, mediante 

registro no diário de obras com assinaturas do fiscal de obras da contratante e 

engenheiro responsável da contratada. 

 

4. LIMPEZA GERAL: 

- A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e restos de materiais. 

         

6. SEGURANÇA:  

- Durante a execução dos serviços, a empresa Contratada deverá dispor, 

obrigatoriamente, de todos os equipamentos, individuais e coletivos de segurança 

do trabalho, necessários à execução dos serviços, conforme normas vigentes.  Os 

operários deverão usar uniforme com identificação da empresa, capacete e botas, 

e, serem orientados sobre o comportamento que deverão seguir dentro da 

instituição.



 

  

7. PLANTA DE LOCAÇÃO: 

 

 

 

 

 



 

  

8. PLANTA BAIXA – TÉRREO E  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PAVIMENTO: 

9. PLANTA BAIXA – PAVIMENTO 2 E PAVIMENTO 3 

 

 

 

 

 



 

  

10. CORTES E COBERTURA 

 



 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

- Qualquer dano provocado ao patrimônio (edificação e/ou equipamentos) 

quando da execução da reforma, deverá ser recuperado/ reposto, mantendo-se 

o padrão original. 

        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A 

FUNIARP  

(Comissão Especial de Licitação) 
Rua Victor Baptista Adami, 800, Bairro Centro, Caçador/SC, CEP 89500-199 

 

 

REF. CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

 

Pela presente, _______________________________ (razão social da 

proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º 

__________________, estabelecida no(a) 

_______________________________________, ciente e de acordo com todas 

as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos a 

Concorrência em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao 

final assinado, propor o seguinte preço global para a consecução da obra 

descrita no presente edital e memorial descritivo: 

 

 

1) Valor total da proposta 

 R$....................(.................................................................................). 

 

 

2) Esta proposta é válida por 60(sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

 

3) Declaramos para todos os fins que concordamos integralmente com as 

condições estabelecidas no Edital referido e seus Anexos. 

 

 

4) Declaramos que no preço proposto encontram-se incluindo todos os custos 

das obrigações da licitante, inclusive impostos, encargos trabalhistas, 



 

 

 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos, fretes e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

Os dados da nossa empresa são: 

 

a) Razão Social: ________________________________________________; 

b) CNPJ (MF) nº: ________________________________________________; 

c) Inscrição Estadual nº: __________________________________________; 

d) Endereço: ____________________________________________________; 

e) Fone: _____________________ Fax: ____________________; 

f) CEP: __________________________; e 

g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________. 

h) Responsável assinar o Contrato/AF:___________Cargo:_______________. 

i) CPF: ____________________________RG:_________________________ 

j) Banco:_______________Conta Corrente:____________Agência:_____ 

 

Local e data 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE CONTRATO/AF 
 

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL 
 
Pelo presente instrumento particular FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO 
VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 82.798.828/0001-00, com sede na rua Victor Baptista 
Adami, n.º 800, nesta cidade de Caçador, SC, neste ato representada pelo seu 
presidente NEOBERTO GERALDO BALESTRIN, brasileiro, advogado, 
casado, portador do CPF 533.550.249-53 e RG 1.513.096 SSP/SC, residente e 
domiciliado na Rua Santo Rossetti, n.°21, bairro DER, nesta cidade de 
Caçador, SC, abaixo assinado, ora designada simplesmente CONTRATANTE, 
e       , empresa estabelecida em               , na Rua             , n.º ,inscrita no 
CNPJ sob o n°                        , Inscrição Estadual nº               , neste ato 
representada por           , inscrito no CPF sob o nº       , doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 
 
Cláusula primeira - Objeto 
O presente contrato compreende como objeto contratual da CONCORRÊNCIA 
n. 001/2019, sob a forma de empreitada global (mão-de-obra especializada e 
materiais), sem exclusividade e em caráter eventual. 
 
 
Cláusula segunda – Obrigações da Contratada 
Para a consecução do objeto deste Contrato, obriga-se a Contratada às 
seguintes condições, em toda e qualquer obra ou serviço que venha a 
executar: 
 

a) Fornecer o objeto ora contratado em estrita observância ao expresso 
e previamente autorizado pelo CONTRATANTE, prestando os 
serviços ou fornecer o material em conformidade com as 
especificações técnicas constantes do Anexo II do Edital de Licitação 
na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 001/2019; 

 
b) Contratar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, todo pessoal 

necessário à execução dos serviços, pagando–lhe a respectiva 
remuneração e arcando exclusiva e pontualmente com todos os ônus 
e encargos trabalhistas, sociais, fiscais, tributários, previdenciários e 
fundiários, inclusive de acidente de trabalho, e de quaisquer 

https://maps.google.com/?q=Rossetti,+n.%C2%B0+21&entry=gmail&source=g


 

 

 

adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal em 
decorrência do presente contrato ou incidentes sobre a atividade e/ 
ou os serviços prestados pela Contratada, bem como sobre seu 
próprio pessoal, o qual com ela manterá relação empregatícia ou 
outra vinculação cabível por lei; 

c) Apresentar à Contratante, até o 10° (décimo) dia útil que se seguir ao 

vencimento do prazo estabelecido em lei para recolhimento das 

contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, cópia da folha de 

pagamento do pessoal engajado nos serviços ora contratados 

conforme pedido de compra, bem como os comprovantes dos 

recolhimentos previdenciários e fundiários e/ou suas respectivas 

certidões negativas de débito junto aos órgãos governamentais 

respectivos, ficando assegurado à Contratante hipótese de recusa ou 

falta de exibição de tais comprovantes, direito de sustar quaisquer 

pagamentos à Contratada, até que a mesma cumpra aquela 

obrigação, respeitando principalmente o anexo I que passa a fazer 

parte do presente instrumento. 

d) Responsabilizar-se plenamente por eventuais prestadores de serviço 

que venham a executar parcelas subcontratadas das atividades 

previstas no escopo deste instrumento ou de seus termos aditivos 

implementados, de forma a isentar totalmente a Contratante de 

quaisquer consequências advindas desta subcontratação ou de seus 

efeitos em relação ao presente contrato ou a terceiros; 

e) Executar os serviços de acordo com os padrões de qualidade 

previstos nas normas técnicas aplicáveis, bem como prestar todos os 

esclarecimentos e informações com relação ao serviço executado 

que lhe forem solicitadas pela Contratante, acatando e atendendo 

prontamente suas eventuais reclamações, emitindo, quando 

determinado pela legislação, a competente ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica; 

f) Apresentar, sempre que solicitado, relatório circunstanciado dos 

serviços realizados no período e, a qualquer tempo, mediante 

solicitação, relatório acerca de serviços específicos; 

g) Responsabilizar-se por quaisquer ações, inclusive reclamatórias 

trabalhistas ou ações de indenização por acidente do trabalho, 

ajuizadas pelo seu pessoal contra a Contratante ou contra ambas as 

partes, ou movidas por empregados seus ou da Contratante, cujo 



 

 

 

nexo causal esteja ligado à execução, deste contrato e decorra de 

dolo ou culpa grave da Contratada e/ ou de seu pessoal, requerendo 

seu ingresso no feito como litisconsorte passivo ou aceitando 

incondicionalmente seu chamamento ao processo e assumindo 

integralmente os ônus decorrentes de tais demandas, qualquer que 

seja o seu resultado; 

h) Responder, isolada e exclusivamente, pelas indenizações, 

reclamações, condenações, multas, danos e/ ou prejuízos causados 

à Contratante ou a terceiros, por culpa própria ou de empregados ou 

prepostos que estejam sob sua responsabilidade na execução dos 

serviços contratados, mantendo a Contratante à margem de todos os 

processos judiciais e/ ou administrativo, das reivindicações, 

reclamações, queixas e representações de qualquer natureza 

referente aos serviços, mão-de-obra e materiais, cujo fornecimento 

lhe compete, bem como de reclamações de empregados ou 

fornecedores atinentes aos serviços contratados, ressarcindo à 

Contratante de todo e qualquer ônus e/ ou desembolso incorrido em 

conexão com o acima previsto; 

i) Reembolsar à Contratante todas as despesas decorrentes de: 

1) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de seu pessoal com 

a Contratante; 

2) Reconhecimento judicial de solidariedade da Contratante no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias ou de 

acidentes de trabalho da Contratada. 

j) Preservar o patrimônio da Contratante ou de terceiros e reparar, 

imediatamente, às suas expensas, todos os danos a que, voluntária 

ou involuntariamente, der causa; 

k) Efetuar seguro de acidentes pessoais de seus funcionários e seguro 

dos equipamentos de sua propriedade utilizados na execução dos 

serviços contratados; 

l) Observar rigorosamente todas as normas de segurança, medicina e 

higiene do trabalho, de prevenção contra incêndio, bem como todas 

as demais normas internas da Contratante, das quais desde já 

declara ter pleno conhecimento; 

m) Fornecer ao seu pessoal os equipamentos de proteção individual 

necessário e fiscalizar sua utilização; 



 

 

 

n) Garantir o uso pelo seu pessoal do crachá de identificação fornecido, 

sem o qual não será admitido o acesso nas dependências da 

Contratante, e  

o) Arcar com toda e qualquer despesa de seu pessoal, inclusive 

alimentação e transporte. 

Cláusula terceira – Equipamentos e Ferramentas 

A Contratada responsabiliza-se pela manutenção, guarda e transporte dos 

equipamentos e ferramentas de sua propriedade necessários ao fiel 

cumprimento do presente contrato, respondendo por terceiros que contratar 

para prestar serviços nestes equipamentos ou ferramentas, na eventualidade 

de manutenção ou reparos nos mesmos nas dependências da Contratante por 

razões que impeçam o seu deslocamento para fora do pátio da Contratante. 

Parágrafo Único - A Contratada, desde já, isenta a Contratante de qualquer 

responsabilidade pela perda, danificação ou furto de ferramentas ou 

equipamentos que porventura forem deixados no interior das dependências ou 

em quaisquer dos locais onde os serviços forem prestados. 

 
Cláusula quarta – Prazo 
O prazo máximo para execução dos serviços descritos na cláusula primeira é 
até 20/07/2020. 
 
Cláusula quinta – Preço 
O valor a ser pago à Contratada pelo objeto contratual descrito na cláusula 

primeira (materiais e mão de obra) é de R$          , a serem pagos nos 

seguintes valores e condições: 

8 (oito) parcelas, iguais e sucessivas, sendo que as 6 (seis) primeiras parcelas 
estão diretamente vinculadas a entrega das etapas do cronograma da obra, da 
seguinte forma: 
Etapa 01: Mínimo de 20% da obra concluída em 20/02/2020 (pagamento 1: 5 
dias após entrega da nota fiscal);  
Etapa 02: Mínimo de 40% da obra concluída em 20/03/2020 (pagamento 2: 5 
dias após entrega da nota fiscal); 
Etapa 03: Mínimo de 55% da obra concluída em 20/04/2020 (pagamento 3: 5 
dias após entrega da nota fiscal); 



 

 

 

Etapa 04: Mínimo de 70% da obra concluída em 20/05/2020 (pagamento 4: 5 
dias após entrega da nota fiscal); 
Etapa 05: Mínimo de 85% da obra concluída em 20/06/2020 (pagamento 5: 5 
dias após entrega da nota fiscal); 
Etapa 06: 100% da obra concluída em 20/07/2020 (pagamento 6: 5 dias após 
entrega da nota fiscal). 

O atingimento dos percentuais mínimos exigidos de conclusão da obra 
dependerão certificação por intermédio de medições prévias realizadas pelo 
arquiteto Marcelo Wanderscher.  

A FUNIARP pagará a 7ª parcela no prazo de 30 dias após a conclusão 
da obra e a 8ª parcela no prazo de 60 dias após a conclusão da obra, 
respeitando a data máxima prevista de 20/07/2020. 

 

Cláusula sexta – Fiscalização dos serviços 
Reserva-se o direito à Contratante de fiscalizar a correção dos serviços 
executados, ao final de cada obra que será executada, cabendo à Contratada 
refazer os mesmos quando a Contratante entender necessário. 
 
Cláusula sétima – Aceitação dos Serviços 
Ao final as partes lavrarão um termo de recebimento dos serviços contratados, 
comprometendo-se a Contratada a alterar, refazer, melhorar e complementar 
os mesmos sem quaisquer ônus para a Contratante sempre que esta o exigir, 
em especial quando houver incorreções apontadas. 
 
Parágrafo Único - O termo de recebimento não eximirá a Contratada de sua 
responsabilidade futura pela obra (garantia do serviço), nos termos da 
legislação cabível. 
 
Cláusula oitava – Tributos 
O preço ajustado inclui todos os tributos que incidem, atualmente sobre os 
serviços contratados, ficando claro que todo e qualquer novo tributo que venha 
a ser estabelecido pela autoridade competente será atendido na forma em que 
a respectiva legislação determinar. 
 
Parágrafo Único - São de exclusiva responsabilidade da Contratada todos os 
tributos incidentes sobre o exercício de sua atividade empresarial. 
 
Cláusula nona – Não exclusividade 
A Contratante tem conhecimento de que a Contratada exerce atividade 
empresarial prestando serviços a diversos clientes, nada tendo opor a tal 
situação, porquanto os serviços objetos deste ajuste são pactuados sem 
exclusividade. 



 

 

 

Cláusula décima – Tolerâncias 
Quaisquer tolerâncias ou concessões feitas pelas partes, quando não 
manifestados por escrito, não constituirão precedentes invocáveis pela outra 
parte e nem terão a virtude de alterar as obrigações estipuladas neste 
instrumento. 
 
Cláusula décima primeira – Revisão 
As partes poderão revisar, mediante a assinatura de aditamentos, os termos 
ora pactuados, para promover sua adequação a fatos supervenientes que 
possam desequilibrar as condições ora convencionadas. 
 
Cláusula décima segunda – Cessão 
Fica vedado à Contratada transferir ou ceder, no todo ou em parte, a terceiros 
e a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos através deste 
instrumento, sem a concordância prévia e por escrito da Contratante. 
 
Cláusula décima terceira – Rescisão e Penalidades 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o à multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato. 

 

Pela inexecução parcial ou total do Contrato, excluídas as hipóteses de caso 

fortuito e força maior, à CONTRATADA poderá ser aplicada as seguintes 

penalidades, inclusive cumulativamente: 

 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser 

aplicada multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do 

contrato, enquanto perdurar o descumprimento. 

 

O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de 

considerar resolvido o contrato, independentemente de prévia interpelação 

judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a CONTRATADA pelas 

penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de 

caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da 

prestação dos serviços. 



 

 

 

A resolução do Contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes 

ensejará a aplicação de multa à parte culpada no montante correspondente a 

10% (dez por cento) do valor global do contrato, sem prejuízo de indenização 

por perdas e danos. 

 

A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as 

ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do serviço, 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob 

pena de não poder alegá-los posteriormente. 

 

As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 

constatadas.  

 

Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem 

causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, 

a qualquer título:  

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto 

do Contrato, sem a prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato. 

c) Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual 

que implique na aplicação de multa. 

d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da 

CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de 

recuperação judicial; 

 

Em qualquer das situações elencadas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 

resolutória, cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos 

decorrentes.  

 
É parte integrante deste instrumento o edital de licitação e todos os seus 

anexos. 

 

Cláusula décima quarta – Foro 



 

 

 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Caçador/SC, para dirimir 
as eventuais controvérsias decorrentes do presente contrato, com a exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente 
instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas, para que produza ele seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Caçador/SC, 18 de dezembro de 2019. 

 
 
 

_____________________________________ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP  
           CONTRATANTE 

 
 
 
 

_____________________________________ 
CONTRATADA 
 

 
Testemunhas:  
 
 
_______________________                            _________________________ 
Nome:                                             Nome: 
CPF                                    CPF  


