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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 20/2014 

CONVITE Nº 05/2014 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:   Dia: 12/11/2014  Hora:  14h00 

Local: Setor de Compras e Licitações 

Unidade I do Uni-FACEF   

Av. Major Nicácio, 2433 – Franca-SP 

 

INÍCIO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:   Dia:     12/11/2014   Hora:  14h30 

Local: Sala nº 23 

Unidade I do Uni-FACEF   

Av. Major Nicácio, 2433 – Franca-SP 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 

 

O Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF), Autarquia Municipal criada pela Lei Nº 1.143 de 

09/10/1963, inscrita no CNPJ nº 47.987.136/0001-09, através da CPL – Comissão Permanente de 

Licitações, nomeada pela Portaria nº 11/2014, torna público a abertura de Processo Licitatório, através do 

presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 

123 de 14/12/2006, Decreto 6.204 de 05/09/2007 e suas alterações, na modalidade CONVITE, tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, para a CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

BÁSICO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, COM 

DETALHAMENTO EM ESCALAS ADEQUADAS PARA FUTURA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO À UNIDADE II DO UNI-FACEF, segundo as 

condições estabelecidas no presente edital e nos seus anexos, cujos termos, igualmente, o integram.  

 

1. DO OBJETO 

 

O presente edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

BÁSICO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, COM 

DETALHAMENTO EM ESCALAS ADEQUADAS PARA FUTURA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO À UNIDADE II DO UNI-FACEF. 

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, 

acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos e limites do art 65, §1º da Lei 8.666/93. 

http://www.facef.br/
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2. DA APRESENTAÇÃO 

 

Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 01 (um) envelope fechado de forma 

a não permitir a sua violação, em cuja parte externa deverá constar: 

 

2.1 Envelope Proposta 

 

            De: (Nome/ Razão Social do Proponente) 

Fone: ________ e-mail: ___________________ 

 

Ao 

Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE Nº 05/2014 

Abertura: 14h30 do dia 28/10/2014. 

 

Obs. O envelope deverá conter os documentos relacionados nos itens 3.7.1 a 3.7.7 (para pessoa física) e 

3.7.8 a 3.7.21 (para pessoa jurídica) além da proposta de preço, conforme disposto no item 4.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar da presente licitação pessoas físicas e jurídicas, que satisfaçam as condições 

estabelecidas neste edital; 

 

3.2 Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

3.2.1 Funcionários, professores ou dirigentes do Uni-FACEF, bem como membro efetivo ou substituto 

da Comissão Permanente de Licitações, além daquelas pessoas impedidas em decorrência do 

artigo 9º da Lei 8.666/93; 

 

3.2.2 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam dirigentes ou 

empregados do Uni-FACEF, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente 

de Licitações; 

 

3.2.3 Empresa que esteja em regime de Falência, Concordata, Recuperação de Crédito, ou que incida 

em proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral; 

 

3.3 A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos 

e conteúdos deste edital e seus anexos, regulamentos e instruções; 

 

3.4 Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo licitante/preposto, de 

seu documento de identidade. Quando pessoa jurídica, instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, com firma reconhecida. Em sendo proprietário ou sócio da firma, deverá 

apresentar documento de identidade e o contrato social; 

 

3.4.1 A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não inabilitará ou 
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desclassificará o licitante, mas o impedirá de constar em ata, receber intimações, interpor ou 

desistir de recursos; 

 

3.5 Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão 

permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação ou às propostas; 

 

3.5.1 Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto 

aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do 

domicílio ou sede da licitante; 

 

3.6 O profissional/empresa NÃO CONVIDADO, que manifestar interesse em participar do certame 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data estabelecida para entrega do 

envelope (art. 22, § 3º da Lei de Licitações), deverá apresentar toda a documentação no dia do 

certame, na forma indicada no presente edital. 

 

3.6.1 Considerar-se-á como manifestação de interesse a solicitação por escrito endereçada a esta 

Comissão Permanente de Licitações, do Uni-FACEF, via correio, e-mail ou através do protocolo 

da Recepção da aludida Comissão; 

 

3.6.2 O envelope dos profissionais/empresas que, por ventura, não tenham sido convidados e deixaram 

de manifestar interesse, conforme item 3.6, subitem 3.6.1, não farão parte do certame, ficando o 

envelope à disposição das mesmas, por 15 dias corridos, para retirada, sendo que após este 

período, os envelopes serão inutilizados e descartados. 

 

3.7 No presente Convite será dispensada a apresentação dos documentos elencados nos arts. 28 a 31 

da Lei de Licitações, conforme dispõe o § 1º, do art. 32, do mesmo diploma legal, cabendo no 

entanto, a apresentação pelo profissional dos seguintes itens: 

 

 PROPOSTAS APRESENTADAS POR PESSOA FÍSICA: 

 

3.7.1 Cópia autenticada da Cédula de Identidade - RG; 

 

3.7.2 Prova de inscrição do Cadastro de Pessoas Física – CPF; 

 

3.7.3 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio do licitante, 

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

 

3.7.4 Prova de estar em dia com as Contribuições Municipais relativas ao cadastro do item 3.7.3; 

 

3.7.5 Prova de inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

 

3.7.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal. 

 

3.7.7 Atestado(s) emitido(s) por entidade de direito público ou privado, devidamente 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA competente, de 

execução de obra de construção na área de engenharia civil que contemplem edificação em 02 (dois) 

ou mais pavimentos. 

http://www.facef.br/
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 PROPOSTAS APRESENTADAS POR PESSOA JURÍDICA: 

 

3.7.8 Contrato Social e/ou última Alteração Contratual, ou ainda, Instrumento legal de 

Constituição vigente; 

 

3.7.9 Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, devidamente válido; 

 

3.7.10 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação na forma do 

parágrafo 2º, Art. 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV); 

 

3.7.11 Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

(Anexo V); 

 

3.7.12 Declaração conforme modelo do Anexo VI – somente no caso de se enquadrarem como 

microempresa e empresa de pequeno porte. As microempresas e empresas de pequeno porte 

deverão apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no 

Anexo VI deste Edital dentro do Envelope Proposta. 

 

3.7.13 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame. 

 

3.7.14 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do 

domicílio da licitante, expedida pelo órgão competente; 

 

3.7.15 Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) 

 

3.7.16 Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

3.7.17 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União.  

 

3.7.18 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme lei nº 12.440/11 

 

3.7.19 Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial e extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor 

do domicílio da pessoa física; 

 

3.7.20 Prova de inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do profissional responsável pela elaboração do 

projeto, indicado na proposta; 

 

3.7.21 Atestado(s) emitido(s) por entidade de direito público ou privado, devidamente 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA competente, de 

execução de obra de construção na área de engenharia civil que contemplem edificação em 02 (dois) 

ou mais pavimentos. 
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4. DA PROPOSTA 

 

São requisitos da proposta de preços: 

 

4.1 Ser impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e datada, contendo nome/razão social e 

endereço completo, telefone e-mail do licitante; 

 

4.2 Conter a relação dos serviços a serem executados, e seu valor global, em moeda nacional, 

computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre a prestação de serviços, incluídos 

todos os descontos oferecidos pelo licitante; 

 

4.3 Estar assinada pelo licitante ou representante legal (pessoa jurídica); 

 

4.4 Conter prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura. 

 

4.5 A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do Anexo I, parte 

integrante deste Edital, sob pena de desclassificação do item em desacordo. 

 

4.6 Os envelopes para a presente licitação serão recebidos no Setor de Compras e Licitações do Uni-

FACEF, no prazo estabelecido neste instrumento convocatório, sendo que o horário de 

atendimento ao público do setor é de segunda a sexta-feira das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 

16h00. 

4.7 Os valores ofertados não poderão ser superiores a R$38,33 por m², conforme preço médio de 

mercado apurado por cotação prévia. 

 

4.8 A proposta deverá ser elaborada conforme modelo constante no Anexo III do presente edital 

 

5. DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

5.1 O julgamento terá início com a abertura dos envelopes de proposta, e será feita através do exame 

dos documentos apresentados, abrindo-se vistas aos licitantes a fim de que, juntamente com a 

Comissão rubriquem os documentos; 

 

5.2 Será desconsiderada a proposta que contrarie os requisitos expressos neste edital, em seus anexos 

ou em desacordo com as formalidades prescritas; 

 

5.3 A Comissão Permanente de Licitações, após a abertura dos envelopes de propostas, poderá 

suspender a reunião a fim de que se obtenha melhores condições de análise, comunicando 

posteriormente aos licitantes, por fax, correio eletrônico ou outro meio hábil e publicando no 

Painel de Licitações do Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF, o resultado do julgamento 

das propostas, ou marcando outra reunião para divulgação, comunicando posteriormente aos 

licitantes, por fax, correio eletrônico ou outro meio hábil aos licitantes; 

 

5.4 Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos que não 

apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 180 dias. 

http://www.facef.br/


 

 
 

 

Av Major Nicácio, 2433 – Bairro São José – Franca – SP – CEP: 14401-135 
Fone/FAX: (16) 3713-4688 – www.facef.br 

 

6 

 

5.5 Não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente ou após 

o julgamento, e aceito pela Comissão (art. 43, § 6°, da Lei nº 8.666/93 e alterações); 

 

5.6 A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que: 

 

5.6.1 Não estiverem devidamente assinadas pelos licitantes, ou por seu representante legal; 

 

5.6.2 Possuírem qualquer limitação, reserva ou condição contrastante com o presente edital; 

 

5.6.3 Deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 3.7 ou o fizerem de 

forma incompleta ou incorreta; 

 

5.6.3 Não atenderem às especificações mínimas da prestação de serviços exigida neste edital; 

 

 

5.7 A Comissão desclassificará as propostas que conflitarem com o presente edital e seus anexos; fará 

a classificação das demais por ordem crescente de preços, e declarará vencedora(s) aquela(s) que 

consignar o MENOR PREÇO POR M², atendidas as disposições do art. 48, II, da Lei n. 

8.666/93 e alterações. Ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, 

será considerado o valor expresso por extenso; 

 

5.7.1 O critério de aceitabilidade dos preços será o de compatibilidade com os preços praticados no 

mercado, coerentes com a execução deste objeto, cujo limite consta no item 4.8 deste edital. 

 

5.8 Em caso de empate, será realizado sorteio, em ato público, onde será facultada a presença dos 

LICITANTES, na forma do art. 45 § 2º da Lei 8.666/93, c/c a Emenda Constitucional nº 06/95; 

 

5.9 Concluído o julgamento, o processo será remetido à autoridade superior para a homologação dos 

resultados. 

 

6. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

6.1 Os atos de homologação serão publicados no Diário Oficial do Município de Franca (DOMF), 

bem como no Painel de Licitações do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF; 

 

6.2 Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Reitor do Centro 

Universitário de Franca – Uni-FACEF, consoante poderes que lhe são conferidos pelo Regimento 

da Instituição. 

 

6.3 Mediante parecer da Comissão, e não havendo recursos, a autoridade competente, efetuará a 

homologação e adjudicação do objeto, convocando a vencedora para, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, apresentar os documentos comprovantes de situação regular perante as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, cujos prazos de validade estejam vencidos e proceder à assinatura 

do contrato. 

 

6.4 A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar 
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os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1 O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA - UNI-FACEF efetuará o pagamento através de 

depósito bancário em 01 (uma) única parcela após 10 dias do recebimento definitivo dos serviços 

prestados, mediante apresentação de Nota Fiscal ou Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) e 

dos relatórios referentes aos serviços prestados, observando que o último pagamento só será 

realizado após o cumprimento integral do contrato e o recebimento definitivo dos serviços 

certificados pelo Uni-FACEF; 

 

7.1.1 Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/RPA ocorra fora do calendário semanal 

ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, 

imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste 

período; 

 

7.2 As despesas decorrentes deste processo correrão a conta da dotação orçamentária: 

 

Ficha / Elemento: 

008 / 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 

012 / 33.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Programa: 3001 – Gestão das ações do Ensino Superior Uni-FACEF 

Proj. Atividade: 2301 – Manutenção e Ampliação do Ensino de Graduação 

 

7.3 O contratado deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/ Recibo de Pagamento de Autônomo 

(RPA) informações sobre o serviço, o número da Licitação, do Processo, do Empenho e os dados 

bancários para depósito. 

  

8. DA DOCUMENTAÇÃO E DO ADITAMENTO 

  

8.1 Deverá o vencedor apresentar as certidões elencadas no item 3.7 que eventualmente estejam 

vencidas. 

 

8.2 O Empenho poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado (art. 65, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos); 

 

9. DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

 

9.1       A visita técnica para conhecimento das condições contratuais poderá ser realizada até o dia 

12/11/2014 às 10hs da manhã, devendo ser agendada até 11/11/2014 diretamente no setor de 

compras do Uni-FACEF, pelo e-mail compras@facef.br ou telefone 3713-4688, com no mínimo 2 

horas de antecedência. 

 

9.1.1 O Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Uni-FACEF ao final da visita, deverá ser apresentado 

no momento na sessão pública. 

http://www.facef.br/
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10. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

 

10.1 Os preços cotados somente poderão ser alterados se durante a vigência do Empenho houver 

autorização governamental, ou em casos excepcionais, desde que atendido o disposto no art. 65 da 

Lei de Licitações e Contratos. 

 

11. DOS RECURSOS, DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

 

11.1     Dos Recursos: 

 

11.1.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações caberá recurso nos termos do 

art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

11.1.2 O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de 

processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal ou 

preposto da recorrente, que detenha procuração para tanto, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

conforme §6º do art. 109 da Lei 8.666/93; 

 

11.1.3 O recurso deverá ser entregue e protocolado no Setor de Compras e Licitações, endereçado à 

Comissão Permanente de Licitação; 

 

11.1.4 O recurso, bem como sua impugnação, serão julgados pela Comissão Permanente de Licitações, 

conforme o disposto na Portaria nº 14/2012, utilizando-se, quando necessário, de setores técnicos 

na busca de subsídios, podendo, com fulcro no art. 43, § 3º, do diploma licitatório, em qualquer 

fase da licitação, realizar diligências que visem à instrução do processo. 

 

11.2 Das Penalidades: 

 

11.2.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em aceitar ou retirar o Empenho ou o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitante, implicará na imediata suspensão do 

direito de licitar com o Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; 

 

11.2.2 A inexecução total do objeto desta licitação ensejará aplicação de multa correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor do Empenho ou termo equivalente, atualizado; tratando-se de entrega 

parcelada a multa será de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 

parcela atrasada, até o limite de 6% (seis por cento), com as conseqüências previstas em lei, 

reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 77 da Lei nº 8.666/93; sujeitas às 

penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

 

11.2.3 Em caso de tolerância, após os primeiros 20 (vinte) dias de atraso, e não sendo cancelado o 

Empenho, se repetir o atraso, o Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF aplicará multa em 

dobro; 

 

11.3 Das Sanções: 

 

11.3.1 Verificada uma das hipóteses dos sub-itens anteriores, o Centro Universitário de Franca - Uni-

http://www.facef.br/


 

 
 

 

Av Major Nicácio, 2433 – Bairro São José – Franca – SP – CEP: 14401-135 
Fone/FAX: (16) 3713-4688 – www.facef.br 

 

9 

FACEF poderá optar pela convocação das demais proponentes da licitação, obedecida 

sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º, do art. 64, do diploma licitatório; 

 

11.3.2 Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado, o Centro Universitário de Franca - Uni-

FACEF poderá, garantida a prévia defesa da licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar 

multa prevista neste edital juntamente com as seguintes sanções: 

a)  Advertência; 

b)  Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 

sanção aplicada com base no alínea anterior. 

 

Obs.: As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, do sub-item 11.3.2, são de competência exclusiva 

do Reitor do Uni-FACEF, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo 

de 10 (dez) dias a contar da abertura de vistas. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 Fazem parte integrante deste Edital de Licitação os seguintes ANEXOS: 

I. Descrição dos serviços; 

II. Minuta de contrato 

III. Formulário Padronizado de Proposta 

IV. Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

V. Modelo de Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal 

VI. Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 

 

12.2 O Uni-FACEF reserva-se ao direito de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial (Supremo Tribunal Federal - STF, Súmula nº 473); 

 

12.3 No caso de não haver expediente para a data fixada à entrega e abertura dos envelopes de 

propostas, a sessão pública realizar-se-á às 15 (quinze) horas do primeiro dia útil, após a data 

anteriormente marcada; 

 

12.3.1 Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a 

licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento 

vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através 

de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão 

expedidor; 

 

12.4 A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e irretratável de todas 

as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; 

http://www.facef.br/
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12.4.1 Caso o profissional licitante seja isento de algum documento exigido no presente edital, deve o 

mesmo fazer prova, dentro do envelope correspondente à exigência, através de declaração do 

órgão expedidor do aludido documento; 

 

12.5 A Comissão Permanente de Licitações, no interesse público, poderá relevar omissões puramente 

formais, desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

 

12.6 A Comissão Permanente de Licitações e/ou a autoridade superior, na forma do disposto no § 3º do 

art. 43, da Lei n.º 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação; 

 

12.7 Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta à Comissão Permanente 

de Licitações através do e-mail compras@facef.br em até 02 (dois) dias úteis antes da data de 

abertura da licitação; 

 

12.8 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos ao presente convite; 

 

12.9 A formulação de proposta é de exclusiva responsabilidade do licitante, não sendo aceito após a 

abertura dos envelopes qualquer pedido de retificação; 

 

12.10 O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos da Comissão Permanente de 

Licitações que reserva-se no direito de desclassificar as propostas em desacordo com este edital ou 

ainda que se revelarem manifestamente inexeqüíveis.  

 

Franca-SP, 29 de outubro de 2014. 
 

 

 

 

Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra 

Pró-Reitor de Administração

http://www.facef.br/
mailto:compras@facef.br
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, COM 

DETALHAMENTO EM ESCALAS ADEQUADAS PARA FUTURA EXECUÇÃO 

DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO À UNIDADE II DO UNI-

FACEF. 

 

2. DESCRIÇÃO 

Realização de serviços técnicos especializados de PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA, (implantação, paisagismo, planta baixa, layout, cortes, elevações, 

detalhamento, cobertura, caixilharia, memorial descritivo e memorial descritivo de 

especificações técnicas de materiais de acabamento por ambiente e serviços); 

FUNDAÇÃO/ESTRUTURA, FORMAS, ARMAÇÕES DOS ELEMENTOS e 

memorial descritivo; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Água Fria, Águas Servidas, 

Águas Pluviais) e memorial descritivo; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Elétrica, força e 

tomadas, luminotécnica, diagrama unifilares, quadro de forças, tabelas de cargas de 

equipamentos, Telefonia, Dados, Som e Sistema de Proteção Patrimonial, Sist. De 

Prevenção Contra Descargas Atmosféricas), e memorial descritivo; CLIMATIZAÇÃO 

e memorial descritivo; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMAS, com as 

respectivas aprovações da administração do Uni-FACEF, em plena conformidade à 

legislação e Normas Técnicas pertinentes. 

 

3. ÁREA ESTIMADA 

A área total estimada para elaboração do projeto é de 1.900 m². A proposta será feita 

com base nesta estimativa e o pagamento conforme a execução final do projeto. 

 

4. PRAZOS 

Esboço inicial (Ante-projeto): 20 dias contados da contratação. 

Período de Aprovação e Adaptação: até 10 dias 

Projeto finalizado: 40 dias contados da aprovação do esboço inicial 

Obs.: Serão realizados agendamentos semanais/quinzenais para acompanhamento da 

administração do Uni-FACEF. 

 

5. PREÇO 

O preço será composto por valor múltiplo da área do projeto em metros 

quadrados (m²). 

Obs.: O valor global contratado inclui o Projeto Básico de Arquitetura, os Projetos 

Complementares e Especiais, com os respectivos memoriais, planilha orçamentária, 

cronogramas e todas as demais despesas decorrentes desses serviços. Será emitida 

Nota de Empenho Orçamentário do tipo Estimativa com base na área estimada inicial 

e, após o final do serviço, será apurada a área real do projeto finalizado para fins de 

liquidação e pagamento. 

http://www.facef.br/
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6. DIRETRIZES GERAIS PARA CRIAÇÃO DO PROJETO 

 Elementos básicos previstos para constar no projeto (sujeito a adaptações): 

o Construção com 3 pavimentos (térreo + 2 pisos) 

o Prever uma ou mais interligação ao prédio da Unidade II existente 

o 8 a 10 salas de aula com capacidade para 60 alunos 

o 1 Laboratório de Bioquímica, Imunologia, Fisiologia e Farmacologia 

o 1 Laboratório Morfofuncional 

o 1 Laboratório de Habilidades e de Simulação realística 

o 1 Laboratório de Habilidades Clínicas e Biotério 

o 1 Laboratório de Patologia e Histologia 

o 1 Laboratório de Informática 

o 1 Sala de Professores com capacidade para 20 pessoas, sanitários e 5 

salas de atendimento individualizadas 

o Sanitários 

o Acesso a todos os pavimentos por escadaria e elevador 

o 1 Almoxarifado 

o 1 Sala de Arquivos 

o 1 Depósito de materiais 

Obs.: Preferencialmente, alocar os laboratórios no piso térreo; Considerar a área dos 

laboratórios com capacidade de 30 alunos. 

 

 O Projeto Básico de Arquitetura deverá contemplar: 

o Implantação Geral e Paisagismo 

o Planta baixa 

o Layout 

o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) 

o Cortes, elevações e detalhes. 

o Fachada 

o Cobertura 

o Tabela de Caixilharia  

o Elaboração de memorial descritivo de obra e relatório de especificações 

técnicas (sem indicação de marcas) de materiais básicos, de acabamento 

e de serviços, incluindo quantitativos. 

o Planilha orçamentária com quantitativo 

 Os Projetos Complementares deverão contemplar: 

http://www.facef.br/
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o Projeto Executivo de Hidráulica: 

 Drenagem de Águas Pluviais, com reuso p/ limpeza e esgoto 

 Esquemas Isométricos de água fria e quente 

 Rede de Esgoto 

o Projeto Executivo de Elétrica 

 Previsão de local para instalação do Gerador 

 Força e tomadas 

 Luminotécnica 

 Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas 

 Diagrama Unifilares 

 Quadros de cargas 

 Tabelas de Cargas de equipamentos 

 Telefonia  

 Rede de Dados 

 Som 

 Segurança patrimonial 

o Projetos Executivos Estruturais 

 Infraestrutura 

 Fundação, Formas e Armações dos elementos.  

 Superestrutura 

 Estrutura pré-moldada em concreto ou metálica. 

o Projetos Especiais 

 Climatização 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 02 (duas) cópias impressas e assinadas pelos profissionais responsáveis e mais 

1(uma) cópia digital em CD de todos os elementos com os desenhos em arquivos 

abertos tipo”. dwg” e “pdf”, compatíveis com o Autocad, textos em arquivos  

abertos compatíveis com o Microsoft Office, ambos etiquetados com 

identificação dos arquivos e assinados pelo profissional responsável. Toda a 

documentação FINAL deverá ser apresentada obedecendo às normas da ABNT 

pertinentes ao tipo de projeto, devidamente identificadas. 

 Tantas pranchas quantas forem necessárias para que se torne viável a completa 

visualização da obra e de todos os seus elementos componentes. 

 Memoriais Descritivos da obra indicando materiais e serviços que a caracterizem 

e inclusive as demolições eventualmente necessárias. 

 Planilhas de quantitativos 

http://www.facef.br/
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 As ARTs dos profissionais responsáveis pela elaboração dos PROJETOS 

BÁSICO DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES e ESPECIAIS com os 

respectivos comprovantes de recolhimento bancário. 

 Jogo de plantas de arquitetura necessário para aprovação na Prefeitura 

Municipal, contendo relação de materiais e especificações técnicas 

complementares bem como quaisquer peças gráficas necessárias às eventuais 

aprovações dos projetos que se façam necessárias em Órgãos Públicos, além de 

aprovações pela Vigilância Sanitária, Declaração de que atende às normas 

estabelecidas pela ANVISA. 

8. ADEQUAÇÃO DO PROJETO 

Deverão ser obedecidas: 

 Normas da ABNT. 

 Legislação pertinente ao fim a que se destina a obra. 

 Regulamentos do Corpo de Bombeiros. 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Pessoa Física: Profissional com registro no CREA/CAU que comprove estar 

legalmente habilitado para o serviço, comprovado através de Atestado de 

Responsabilidade Técnica ou Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem execução de 

obra ou serviço de características semelhantes às do objeto licitado, tendo 02 

(dois) ou mais pavimentos. 

 Pessoa Jurídica: Empresa com atividade compatível com o objeto licitado, que 

possua na data da licitação profissional legalmente habilitado, comprovado 

através de Atestado de Responsabilidade Técnica ou Atestado de Capacidade 

Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprovem execução de obra ou serviço de características semelhantes às do 

objeto licitado, tendo 02 (dois) ou mais pavimentos, indicado para assumir a 

responsabilidade técnica dos projetos. 

10. DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

A visita técnica para conhecimento das condições contratuais deste certame deverá ser 

realizada até 12/11/2014 às 10hs da manhã, devendo ser agendada até 11/11/2014 

diretamente no Setor de Compras do Uni-FACEF, pelo e-mail compras@facef.br ou 

telefone 3713-4688, com no mínimo 2 horas de antecedência. 

 

11. DAS EXECUÇÕES DO PROJETO 

Por ocasião da realização de certame licitatório para execução das obras (previsto 

para o ano de 2015), o contratado para elaborar o projeto deverá participar das 

Visitas Técnicas realizadas pelos proponentes a fim de prestar esclarecimentos 

quando necessários, e acompanhar a execução do projeto. 

 

12. DA SONDAGEM 

Os trabalhos de sondagem do terreno serão disponibilizados ao vencedor do certame 

pelo Uni-FACEF.  

 

http://www.facef.br/
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº XX/2014, UNI-FACEF, FIRMADO ENTRE O CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE FRANCA – UNI-FACEF E xxxxxxxxxx, CONFORME O 

EDITAL DO CONVITE Nº 04/2014. 

 

Processo n.º 20/2014 

 

  O Uni-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA, situado na 

Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José na cidade de Franca, no Estado de São 

Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 47.987.136/0001-09, neste ato representado por 

seu Reitor, o Sr. Alfredo José Machado Neto, brasileiro, professor, portador do RG 

n.º 4.885.208-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.208.608/30, a seguir 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o número xx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx, 

residente e domiciliado na rua xxxxxxxxxxxxxx, n.º xxx, bairro xxxxxxx, CEP 

xxxxxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxx, no Estado de xxxxxxxxxxxxxx, daqui por diante 

denominada simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo e avençado e celebram 

por força do presente instrumento, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 

e suas alterações, a contratação de serviços técnicos especializados de PROJETO 

BÁSICO DE ARQUITETURA, (implantação, paisagismo, planta baixa, layout, 

cortes, elevações, detalhamento, cobertura, caixilharia, memorial descritivo e 

memorial descritivo de especificações técnicas de materiais de acabamento por 

ambiente e serviços); FUNDAÇÃO/ESTRUTURA, FORMAS, ARMAÇÕES DOS 

ELEMENTOS e memorial descritivo; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Água 

Fria, Águas Servidas, Águas Pluviais) e memorial descritivo; INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS (Elétrica, força e tomadas, luminotécnica, diagrama unifilares, 

quadro de forças, tabelas de cargas de equipamentos, Telefonia, Dados, Som e 

Sistema de Proteção Patrimonial, Sist. De Prevenção Contra Descargas 

Atmosféricas), e memorial descritivo; CLIMATIZAÇÃO e memorial descritivo; 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMAS, com as respectivas 

aprovações da administração do Uni-FACEF, em plena conformidade à legislação 

e Normas Técnicas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES, COM DETALHAMENTO EM ESCALAS ADEQUADAS 

PARA FUTURA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

ANEXO À UNIDADE II DO UNI-FACEF, com as especificações constantes do 

edital e da proposta do CONTRATADO, instalados, dentro das condições previstas na 

proposta apresentada ao Convite 04/2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - O valor global a ser pago ao 

CONTRATADO pela prestação de serviços por meio deste contrato é R$ xxxxxxx 

(xxxx). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA - A prestação de serviços não enseja a 

prestação de garantia. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO - O recebimento final será dado após 

a confirmação da entrega de todos os projetos contratados conforme Anexo I. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS - O pagamento será efetuado 

mediante depósito bancário em até 10 dias do recebimento dos projetos contratados, 

mediante apresentação de Nota Fiscal ou Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA). O 

pagamento somente será realizado após o a confirmação da entrega de todos os projetos 

contratados conforme Anexo I, não isentando o CONTRATADO de acompanhar as 

visitas técnicas e a execução da obra de construção do edifício e esclarecer dúvidas 

quando necessário. 

 

Parágrafo Primeiro - É condição indispensável para que os pagamentos sejam 

efetuados no prazo estipulado que os documentos apresentados na fase de habilitação 

não se encontrem com o prazo de validade vencido, especialmente os referentes à 

regularidade fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - Enquanto não liquidada obrigação financeira imposta ao 

CONTRATADO, em virtude de penalidade por inadimplência, os pagamentos não serão 

efetuados. 

 

Parágrafo Terceiro – Para todos os efeitos, considerar-se-á como data do pagamento a 

data de emissão da ordem bancária pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES - São 

obrigações das partes, além de outras previstas em lei e neste contrato: 

 

I - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

O CONTRATADO tem por responsabilidade, afora outras que lhe couberem por lei e 

por este: 

a) fornecer o objeto da contratação na forma e prazos estabelecidos neste contrato; 

 

b) responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por 

representantes das partes, e indenizar o CONTRATANTE ou terceiros por todo e 

qualquer dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente do 

cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. A indenização devida será 

procedida pelo CONTRATADO em favor do CONTRATANTE ou partes prejudicadas, 

independentemente de qualquer ação judicial; 

 

c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE; 
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d) manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo o 

CONTRATADO informar ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a 

impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos, 

justificando a ocorrência. 

  

 

II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a) proporcionar condições indispensáveis para que o CONTRATADO possa fornecer os 

produtos e prestar os serviços previstos neste contrato; 

b) designar servidores para acompanhamento do objeto do contrato; 

c) proceder pontualmente ao pagamento devido ao CONTRATADO. 

 

Parágrafo Único – As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva do 

CONTRATADO. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência dessa responsabilidade para outras pessoas físicas ou jurídicas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS, DAS PENALIDADES E DAS 

SANÇÕES: 

 

7.1       Dos Recursos: 

 

7.1.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações caberá recurso 

nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

7.1.2 O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa 

através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita 

pelo representante legal ou preposto da recorrente, que detenha procuração para 

tanto, no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme §6º do art. 109 da Lei 8.666/93; 

 

7.1.3 O recurso deverá ser entregue e protocolado no Setor de Compras, endereçado à 

Comissão Permanente de Licitação, podendo ser encaminhado por fac-símile, 

sendo que neste caso caberá ao licitante entrar em contato para confirmar o 

recebimento do mesmo; 

 

7.1.4 O recurso, bem como sua impugnação, serão julgados pela Comissão 

Permanente de Licitações, conforme o disposto na Portaria nº 01/2010, 

utilizando-se, quando necessário, de setores técnicos na busca de subsídios, 

podendo, com fulcro no art. 43, § 3º, do diploma licitatório, em qualquer fase da 

licitação, realizar diligências que visem à instrução do processo. 

 

7.2 Das Penalidades: 

 

7.2.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em aceitar ou retirar o Empenho ou 

o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitante, 

implicará na imediata suspensão do direito de licitar com o Centro Universitário 

de Franca - Uni-FACEF, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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7.2.2 A inexecução total do objeto desta licitação ensejará aplicação de multa 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Empenho ou termo 

equivalente, atualizado; tratando-se de entrega parcelada a multa será de 0,3% 

(três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela atrasada, até 

o limite de 6% (seis por cento), com as conseqüências previstas em lei, 

reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 77 da Lei nº 

8.666/93; sujeitas às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

 

7.2.3 Em caso de tolerância, após os primeiros 20 (vinte) dias de atraso, e não sendo 

cancelado o Empenho, se repetir o atraso, o Centro Universitário de Franca - 

Uni-FACEF aplicará multa em dobro; 

 

7.3 Das Sanções: 

 

7.3.1 Verificada uma das hipóteses dos sub-itens anteriores, o Centro Universitário de 

Franca - Uni-FACEF poderá optar pela convocação das demais proponentes da 

licitação, obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º, 

do art. 64, do diploma licitatório; 

 

7.3.2 Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado, o Centro Universitário 

de Franca - Uni-FACEF poderá, garantida a prévia defesa da licitante, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente com as 

seguintes sanções: 

a)  Advertência; 

b)  Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de 

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

anos; 

c)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção 

aplicada com base no alínea anterior. 

Parágrafo Único – As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, do sub-item 7.3.2, são de 

competência exclusiva do Reitor do Uni-FACEF, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura de vistas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - NATUREZA DA DESPESA - A despesa decorrente deste 

contrato correrá à conta da dotação orçamentária:  

Ficha / Elemento: 

008 / 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 

012 / 33.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Programa: 3001 – Gestão das ações do Ensino Superior Uni-FACEF 

Proj. Atividade: 2301 – Manutenção e Ampliação do Ensino de Graduação 
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CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA - O presente contrato vigorará desde sua assinatura 

até o término da prestação dos serviços pelo CONTRATADO, nos termos da proposta 

apresentada.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - Fazem 

parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de 

Convite e seus anexos, a Proposta de Preços do CONTRATADO e sua documentação 

de habilitação, constantes do Processo. 

 

 

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO - São motivos para a rescisão do contrato os 

relacionados no artigo 78 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 

rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei. 

 

Parágrafo Segundo - A rescisão do contrato atenderá ao disposto no art. 79 da Lei 

8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DOZE - DO FORO - Fica eleito o Foro de Franca estado de São Paulo, 

para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas direta ou indiretamente deste 

Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

         E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é 

lavrado o presente contrato, que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes, em 3 (três) vias de igual teor e de mesmos efeitos legais. 
 

 

Franca-SP, ____ de _____ de 2014. 

 

_________________________                                           ________________________ 

Contratante                Contratado 
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto                            XXXXXX   

Centro Universitário de Franca         
 

Testemunhas: 

_________________________                                           ________________________ 

XXXXX       XXXXXX 

CPF:         CPF:  

http://www.facef.br/
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ANEXO III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

(apresentação obrigatória) 

PROCESSO Nº 20/2014 

CONVITE Nº 05/2014 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

BÁSICO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES, COM DETALHAMENTO EM ESCALAS ADEQUADAS 

PARA FUTURA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 

ANEXO À UNIDADE II DO UNI-FACEF 

 

Nome/Razão Social Proponente: 

CNPJ:                                                          Inscrição Estadual: 

Endereço: 

CEP:                                                           Cidade/Estado: 

Tel/Fax:                                                          e-mail: 
 

 

Valor Unitário: R$ _______ m² 

Valor Total: R$ ____________   ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

 

Responsável Técnico indicado para os projetos: 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RG: xxxxxxxx    CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos 

envelopes. 

 

Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições 

constantes do Edital e seus anexos ao Convite nº 05/2014, referente ao objeto do 

presente convite, submetendo-me, caso seja vencedor, ao que ali está estipulado. 

 

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO 

Nome: 

Endereço completo: 

RG / Órgão Expedidor: 

CPF:  

 

Local e Data: 

Nome e assinatura do Representante Legal: 

 

http://www.facef.br/
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

(apresentação obrigatória) 

 

 

 

 

O proponente.........................................................., sediado/domiciliado 

na Rua..............................., nº......., cidade......, estado de ................., inscrita no 

CNPJ/CPF  sob o nº ................................, DECLARA, sob as penas da lei, a 

INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes à data de expedição do Registro Cadastral 

apresentado, que impossibilitem sua participação na Convite nº 05/2014, pois que 

continuam satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei 8.666/93, e suas 

alterações. 

 

 

(Local e data) 

 

(Nome) 

(CPF) 

(assinatura) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(apresentação obrigatória para Pessoa Jurídica) 

 

 

PROCESSO Nº 20/2014 

 

CONVITE Nº 05/2014 

 

PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a norma 

contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, inciso 

XXXIII, a saber: 

 

“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de quatorze anos”. 

 

Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da licitação, 

CONVITE Nº 05/2014, do Centro Universitário de Franca, e por ela responde 

integralmente a declarante. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

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

                                          (local e data) 

 

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

Nome completo do Declarante 

    CPF 

       Cargo 

                                 Carimbo CNPJ 
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ANEXO VI 

(apresentação obrigatória para Pessoa Jurídica) 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ___________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Conviteº 05/2014, realizado pelo Centro 

Universitário de Franca. 

 

 

_______________________________________ 

Nome do representante legal _______________ 

RG nº__________________ 
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