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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 041/2020       -       CARTA CONVITE N.º 001/2020 
 

PREAMBULO 
 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Departamento de Administração e Finanças 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global 
 
LOCAL, DATA E HORÁRIO LIMITES PARA ENTREGA DOS ENVELOPES 
Data: 23/03/2020                           Horário: 10h 
 
LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
Data: 23/03/2020                           Horário: a partir de 10h05min 
Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 666, Bairro Centro, Itabira-MG, CEP: 35900-025 

 
Senhor Fornecedor/Prestador, 
 
A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, doravante denominada FCCDA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n.º 001/2020 doravante denominada CPL, CONVIDA-LHE a 
participar de licitação, que será regida pela Lei n. 8.666/93 e as disposições constantes neste convite. 

 
1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto da presente licitação a Prestação de serviços de revitalização, desbaste, 
impermeabilização e polimento das paredes e do piso em mármore, localizados no segundo andar do prédio 
sede da FCCDA (roll da Superintendência, Foyer e escada). 
1.2. As especificações dos serviços a serem realizadas, forma, prazos, condições de fornecimento, 
procedimentos a serem seguidos, obrigações e deveres, etc. estão expostos no Termo de Referência (Anexo I) e 
na Minuta do Contrato (Anexo III), que fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição. 
1.3. Todo o processo será regido pelos princípios da legalidade, finalidades, moralidade administrativa, 
proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e publicidade. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas convidadas, cadastradas ou não, que atuem no 
ramo pertinente ao objeto, devendo as demais interessadas retirar cópia deste Edital na FCCDA, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data limite marcada para a entrega dos envelopes, 
mediante protocolo de retirada do referido Edital. 

2.1.1. SERÁ OBRIGATÓRIA a presença das empresas convidadas na sessão pública de abertura dos 
envelopes, sendo que a entrega dos envelopes poderá ser pessoalmente, pelos correios ou outra forma 
de postagem, desde que observado o prazo. 

2.2. As licitantes poderão participar da sessão pública de abertura dos envelopes por meio de representante 
com procuração autenticada em cartório, com outorga para responder pela empresa, praticando todos os atos 
necessários ao desenvolvimento do processo licitatório, incluindo rubricar todos os documentos e propostas 
apresentadas, devendo a procuração ser apresentada fora dos envelopes e acompanhada de documento de 
identidade do procurador. 

2.2.1. Nos casos em que a representação seja feita por meio do próprio diretor ou sócio da empresa fica 
dispensada a apresentação de procuração, desde que comprove essa condição mediante a apresentação 
do instrumento constitutivo da empresa atualizado e seu documento de identidade. 

2.3. Não poderão participar da presente licitação os que: a) forem declarados inidôneos para licitar junto a 
qualquer órgão da administração pública; b) tiverem rescindido contrato com a FCCDA por inadimplência; c) 
possuírem sócios ou diretores que tenham vínculo de trabalho com a FCCDA; d) estiverem sob processo de 
falência, concordata ou liquidação; e) apresentarem-se sob a forma de consórcio de empresas. 
2.4. Independentemente de declaração expressa, a simples participação do licitante implica em 
conhecimento pleno e aceitação das condições estipuladas nesta licitação. 
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2.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite o licitante que não o fizer até dois dias úteis antes 
da data fixada para o recebimento das propostas e não havendo impugnação, preclui toda a matéria nele 
constante. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
3.1. Os licitantes deverão entregar até dia, hora e local estipulados no preâmbulo, dois envelopes separados, 
opacos, lacrados, rubricados, sem emendas ou rasuras internas ou externas; um contendo a documentação 
para habilitação e o outro contendo a Proposta Comercial, constando na parte externa dos envelopes a razão 
social do proponente e os seguintes dizeres:  
 

a) no envelope da documentação (envelope 1): 

Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade    
CARTA CONVITE N.º 001/2020   Documentação 
Nome ou Razão Social do Proponente:  Fone/Fax: 

 
b) no envelope da proposta (envelope 2): 

Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade    
CARTA CONVITE N.º 001/2020   Proposta 
Nome ou Razão Social do Proponente                           Fone/Fax: 

 
3.2. A FCCDA não se responsabiliza por extravio de envelopes e/ou documentos ocasionado pela não 
observância das instruções do Edital, sendo que os envelopes protocolados após o prazo estipulado serão 
devolvidos intactos, sem qualquer apreciação. 
 
3.3. Para fins de apuração de cumprimento do horário limite será considerada a hora oficial de Brasília/DF. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE 1) 
4.1. Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem na forma especificada no item 3.1, os 
documentos abaixo relacionados, legíveis, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, devidamente 
datados e assinados, dentro do prazo de validade na data da abertura do envelope: 
 
a) Contrato Social e/ou a última Alteração Contratual Consolidada (ou outro documento de ato constitutivo da 
empresa), juntamente como cópia do documento de identidade e CFP do representante legal. NOTA 
EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a 
versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
c) Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e Dívida Ativa da União, inclusive em relação aso Contribuições Previdenciárias, válida; 
d) Certificado de Regularidade com o FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhista válida; 
f) Certidão Negativa da Fazenda Estadual, da sede do licitante; 
g) Certidão Negativa da Fazenda Municipal, da sede do licitante; 
h) Declaração de Inexistência de Empregado Menor/Inexistência de Fato Impeditivo (Anexo IV); 
i) Declaração do Licitante ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte conforme previsto na Leis 
complementares 123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014, em se tratando de ME ou EPP (Anexo V); 
j) Apresentação de no mínimo 01 (um) ATESTADOS DE APTIDÃO TÉCNICA e/ou Contrato de Prestação de 
Serviço/Fornecimento, expedido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado em nome da PROPONENTE, 
que comprovem, ter ela executado ou estar executando serviços semelhantes e compatível com o objeto da 
presente licitação (Inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93). Será exigido, na sessão, da proposta melhor 
classificada, que apresente cópia autenticada de contrato ou nota fiscal, que deram origem ao(s) 
Atestado(s). 
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4.2. Para os documentos cujo prazo de validade oficial não esteja expresso, será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua emissão. 
4.3. Os documentos constantes relacionados no item 4.1 poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada em cartório ou cópia simples autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitação da 
FCCDA, ficando estabelecido que a aceitação de documentos emitidos via Internet ficará condicionada à 
comprovação de sua autenticidade. 
4.4. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão utilizar-se da prerrogativa da Lei complementar 
123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014, porém, deverão apresentar todos os documentos de regularidade 
fiscal como exigidos neste Edital, ainda que estes contenham alguma restrição. 
 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Envelope 2) 
5.1. A proposta financeira deverá ser apresentada em uma única via, assinada, impressa em papel timbrado do 
licitante, conforme modelo do Anexo II deste edital. 
5.2. O preço deverá ser cotado em Reais, nos valores unitário e total, incluindo todas as incidências fiscais e 
demais encargos, tributos de qualquer natureza ou espécie e inclusive despesas com transporte e seguros, se 
for o caso.  
5.3. Não se admitirá proposta que apresente preço unitário ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado. 
 
6.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
6.1. O julgamento desta licitação será efetuado pela CPL conforme a Lei n. 8.666/93 e da Lei complementar 
123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014, à qual competirá: iniciar os trabalhos, no dia 23/03/2020, a partir 
das 10h05min, em sessão pública, com abertura dos Envelopes de Nº 01 (Documentação). 
6.2. Se todas as licitantes forem habilitadas e na ocasião renunciarem ao prazo recursal, a CPL poderá abrir, na 
mesma sessão, os Envelopes de Nº 02 (Proposta), caso contrário, estabelecerá outra data para abertura em 
sessão pública. 
6.3. Encerrada a fase de habilitação, será devolvido intacto o envelope de nº 2 (Proposta Comercial) da licitante 
declarada inabilitada. 

6.3.1. Será vencedora a licitante habilitada que ofertar o menor preço unitário e após a fase de 
habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão. 

6.4. Será desclassificada a proposta que: a) não atenda às especificações do objeto licitado; b) apresente preços 
simbólicos, irrisórios ou zerados, incompatíveis com os preços de mercado, superestimados ou manifestamente 
inexequíveis, assim considerados, para fins dessa licitação, aqueles enquadrados nos parâmetros do § 1º, alínea 
b, do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.4.1. Evidentes falhas formais que não afetem o conteúdo da proposta poderão ser sanadas, a critério 
da Comissão Permanente de Licitação, por meio de diligência ou outro meio legal, desde que sem 
prejuízo da igualdade entre licitantes.  

6.5. Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: 1) Em caso de discrepância entre o preço total e o 
preço unitário, será considerado o preço unitário multiplicado pela quantidade; 2) Em caso de discrepância 
entre o valor por extenso e as respectivas cifras, prevalecerá o valor por extenso. 3) Caso o proponente não 
acate a correção nestes termos, sua proposta será desclassificada. 
6.6. Em caso de empate, será aplicado o disposto no § 2º do art. 3º e § 2º do art. 45 da Lei 8666/93 e caso haja 
participação de microempresa ou empresa de pequeno porte, os critérios de desempate serão aqueles 
estabelecidos na da Lei complementar 123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014. 
6.7. Após o julgamento das propostas e transcorrido o prazo recursal ou havendo desistência expressa dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará os autos à autoridade competente para 
homologação e adjudicação da licitação. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. As especificações dos serviços a serem realizados, quantidades a serem adquiridas, forma, prazos, 
condições de fornecimento, procedimentos a serem seguidos, pagamentos, obrigações e deveres, sansões, etc. 
estão expostos no Termo de Referência (Anexo I) e na Minuta do Contrato (Anexo III), que fazem parte 
integrante deste Edital, independente de transcrição. 
7.2. O não cumprimento das disposições desta licitação, além de ensejar a inabilitação da licitante e/ou 
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desclassificação da proposta, poderá ocasionar a proibição para contratar com a FCCDA por até 02 (dois) anos, 
mediante processo administrativo próprio, sem prejuízo de demais sanções legais, como incidência de multa 
penal, perdas e danos e outros, conforme previsto na Lei 8.666/93. 

7.2.1. As normas deste convite, que porventura venham a conflitar com as normas da legislação 
pertinente serão consideradas sem efeito. 
7.2.2. A(s) proponente(s) vencedora(s) está(rão) sujeita(s) a todas as cominações constante da Lei 
8.666/93 e do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n.º 8078 de 11/09/90, além das 
outras garantias previstas na proposta. 

7.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária: 
13.392.0003.2.111.3390.39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (CR904), condicionadas à 
disponibilidade de recursos financeiros. 

7.3.1. Durante a vigência da proposta, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou 
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades, mantidas as condições comerciais 
pactuadas. 

7.4. É facultada à Comissão ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei 
Federal 8.666/93, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
da proposta. 

7.4.1. Os casos omissos relativos a esta licitação serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, por meio de medidas saneadoras, podendo relevar omissões puramente formais, desde que 
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

7.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, o qual 
deverá ser destinado ao Superintendente da FCCDA, por meio da CPL, que comunicará aos demais licitantes 
para impugná-lo em igual prazo, caso queiram. 
7.6. Durante as sessões da licitação serão lavradas atas circunstanciadas dos atos que ao final serão assinadas 
pelos membros da Comissão e licitantes presentes. 
7.7. O presente convite e seus respectivos anexos, que dele fazem parte integrante (ANEXO I-Termo de 
Referência, ANEXO II-Proposta de Preço, ANEXO III - Minuta de Contrato, ANEXO IV - Declaração de Inexistência 
de Empregado Menor e Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; ANEXO V-Declaração de 
Enquadramento de ME/EPP) estarão disponíveis para consulta e aquisição junto à Comissão Permanente de 
Licitação, em dias úteis e no horário de 14 h às 17 h, na Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 666, Bairro 
Centro, Itabira-MG, Telefone: (31) 3835-2102, Ramais 12, 13 ou 14 ou pelo e-mail: licitacao.fccda@gmail.com. 
7.8. Fica eleito o foro da Comarca de Itabira/Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta 
licitação. 
 

Itabira, 10 de Março de 2019. 
 
 
 

Adriane Cristina F. F. Mendes     Maria José Silva Duarte     Reginaldo José dos Santos 
Comissão Permanente de Licitações 

 
 

Renato Antônio Moreira  
Chefe do Departamento de Administração e Finanças 

 
 

Martha Mousinho Gomes Barbosa 
Superintendente 

 
 

mailto:licitacao.fccda@yahoo.com.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Este Termo de Referência objetiva estabelecer as determinações mínimas necessárias aos interessados em 
participar do certame licitatório, promovido para a contratação dos serviços acima referidos, bem como 
estabelecer as obrigações e responsabilidades da contratada sobre a qual recairá a adjudicação do certame, 
obrigações e responsabilidades essas, explicitadas na minuta de contrato a ser celebrado após a homologação 
do procedimento licitatório. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Prestação de serviços de revitalização, desbaste de 2 a 3mm, impermeabilização com troca das juntas de 
dilatação com massa plástica e polimento das paredes e do piso em mármore, localizados no segundo andar do 
prédio sede da FCCDA (roll da Superintendência, Foyer e escada), com fornecimento de todos os materiais 
necessários para a devida execução do serviço, inclusive impermeabilização.  
1.1.1. O prazo de execução dos serviços contratado será determinado pela FCCDA, contado a partir da Nota de 
Empenho. Não podendo ultrapassar o prazo máximo de 60 (sessenta) dias.  
1.1.2. Os serviços deverão ser prestados no endereço da sede da FCCDA, situada na Avenida Carlos Drummond 
de Andrade, nº 666, Centro, Itabira/MG, mediante autorização da FCCDA.  
1.1.3. Conforme exigência legal, a FCCDA realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos junto a 
empresas do ramo do objeto licitado, apurando o valor de R$ 35.624,32 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e 
quatro reais, trinta e dois centavos).  
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Os pisos em mármores por são, em sua grande maioria, elementos frágeis, necessitam periodicamente de 
revitalização, envolvendo limpezas técnicas e serviço de polimento de mármore, onde riscos, manchamentos, 
opacidades e eflorescências são eliminadas buscando sua originalidade. O mármore assentado na FCCDA se 
encontra desgastado, sujando com facilidade e assim dificultando sua limpeza. Os serviços solicitados são uma 
solução eficiente e econômica para os problemas apresentados. O objetivo da contratação, portanto, é 
assegurar a integridade das instalações das edificações no que concerne à manutenção e revitalização sem o 
custo de uma substituição. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 
 

Item Discrição Quantidade m² 

1 
Execução polimento do piso em mármore com troca juntas e 
impermeabilização  

202 m² 

2 
Execução polimento no revestimento de parede em mármore, com troca 
juntas e impermeabilização. 

149 m² 

3 
Execução polimento do piso em mármore, da escada, com troca juntas e 
impermeabilização  

32,9 m² 

4 Recomposição de juntas de dilatação 202 m² 

 
3.1. A restauração dos pisos de mármore deverá ser realizada em quatro etapas: raspagem, reparo de 
rachaduras, polimento e impermeabilização.  
3.2. Para que o revestimento volte a apresentar a sua aparência brilhante é necessário que ele passe por uma 
raspagem. Em seguida deverão ser reparadas as rachaduras e substituição dos rejuntes entre as placas usando-
se uma massa plástica na cor aproximada do material que fecha os trincados da superfície do mármore 
mantendo acabamento e característica do material. O polimento deverá ser realizado utilizando pedras de 
grana fina e discos cerâmicos diamantados, de modo a não arranhar o revestimento, para melhor nivelamento 
e acabamento, obtendo uma superfície lisa. A última etapa a ser realizada é a impermeabilização do piso com 
aplicação de produto para vedação dos poros, com o objetivo de evitar a infiltração de líquidos que possam 
danificar o material, além de facilitar a não encardimento durante a limpeza de manutenção, além de conservar 
o seu brilho evitando fungos, calcificação e eflorescência, óleo e água, devendo ser utilizado um 
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impermeabilizante a base de idro  óleo repellente. (Referência de qualidade: característica técnica similares o 
superior a marca Tenax.) 
3.3. O período para execução dos serviços será, em regra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem prejuízo 
ao andamento normal das atividades nos locais das intervenções. Contudo, considerando a natureza do serviço 
ou impossibilidade das execuções no período mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os serviços 
poderão ser executados nos finais de semana.  
3.4. A contratada fornecerá todos os equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive os encargos 
sociais), insumos, emissão de ART (caso necessário), transporte e tudo mais que for necessário para a 
execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Caso seja 
necessário, deverá estar considerado nos custos indiretos das obras a locação de andaimes adequados, 
necessários à execução dos serviços. 
3.4.1. A contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil para a execução dos serviços 
no prazo estabelecido. A fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 
3.4.2. Emitir, quando houver necessidade, as ART´s (Anotações de Responsabilidade Técnica) devidamente 
pagas e assinadas por profissional responsável. 
3.5. Os serviços deverão ser de primeira qualidade, atendendo as necessidades, sendo realizada por 
profissionais qualificados e utilizando tintas e demais materiais especificados de primeira linha. 
3.6. A contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 
operações não provoquem danos físicos ou materiais e a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus 
para reparação de eventuais danos causados. 
3.7. A contratada será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a 
propriedade pública e privada, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas 
provocar, deixando-as coincidentes com o seu estado original. 
3.7.1. No caso em que a contratada venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas não incluídas 
no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las, deixando-as coincidentes com o seu estado original. 
3.7.2. Correrá por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos 
trabalhos contratados, pela destruição, dano dos locais e reforma até sua definitiva aceitação. 
3.7.3. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a contratada do cumprimento 
de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira 
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência 
de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos 
serviços. 
3.8. A contratada cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos 
serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente à FCCDA.  
3.9. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas 
de danos causados pela contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade 
solidária por parte da FCCDA. 
3.10. Cumpre à contratada providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução dos trabalhos até o 
cumprimento integral do contrato, com profissionais especializados e devidamente habilitados para 
desenvolver as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. 
3.11. A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 
contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 
3.12. A contratada deverá zelar pela manutenção, limpeza e conservação das áreas e instalações 
disponibilizadas para uso, bem como dos acessos e circulações de pessoas e materiais, até a conclusão dos 
serviços, com regular remoção periódica de entulhos (carga, transporte e descarga) para local autorizado pelo 
município, devendo a caçamba ficar posicionada em local a ser definido pela fiscalização. 
3.13. Na medida em que as etapas do serviço forem sendo concluídas, a contratada deverá providenciar sua 
limpeza a fim de que possam ser vistoriadas pela fiscalização.  
3.14. Caso a contratada faça o serviço fora da especificação solicitada, arcará com todas as despesas referentes 
à devolução dos mesmos. O prazo para o pagamento ficará suspenso até a finalização e entrega dos serviços. 
3.15. Todos os custos com mão de obra e materiais utilizados para a realização do serviço deverão estar 
inclusos no valor. 
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4. DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. O serviço será recebido provisoriamente imediatamente após a finalização, pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
4.2. O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  
 
5. DA VISTORIA  
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, as empresas interessadas poderão realizar 
vistoria no local, acompanhado por servidor designado pela FCCDA, de segunda à sexta-feira, de 09h às 11h e 
de 14h30min às 17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3835-2102, no 
Departamento Administrativo, devendo sua realização ser comprovada por Termo de vistoria assinado pelo 
servidor responsável.  
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 
segundo dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.  
5.3. Para a vistoria, a empresa, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.  
5.4. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as empresas não poderão alegar o desconhecimento 
das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou 
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste 
processo licitatório. 
 
6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  
6.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 
bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.  
 
7. DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a FCCDA designará, formalmente, o servidor 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do(s) serviço(s), através de sua própria equipe 
ou de prepostos formalmente designados, competindo-lhe atestar a realização do serviço contratado, sem o 
que não será permitido qualquer pagamento.  
7.2. Deverá exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, por meio de servidores 
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com 
as condições e exigências especificadas.  
7.3. A presença da fiscalização da FUNDAÇÃO não elide nem diminui a responsabilidade da Contratada. 
 
8. DAS NORMAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
8.1. As normas e sansões a serem aplicadas são aquelas estabelecidas no ANEXO III-Minuta do Contrato. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1. As normas e sansões a serem aplicadas são aquelas estabelecidas no ANEXO III-Minuta do Contrato. 
 
10. DO PAGAMENTO 
10.1. Os pagamentos decorrentes do efetivo fornecimento do objeto desta licitação serão efetuados no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis da Nota Fiscal Eletrônica e, não havendo pendências, será efetuado depósito em conta 
bancária de titularidade da Contratada. 
10.2. Caso ocorra atraso no pagamento pela Fundação, superior a quatorze dias, por motivo não imputado à 
contratada, incidirá sobre o valor devido, atualização monetária “pro rata”, entre a data do vencimento e a 
efetiva liquidação, com base na TR (Taxa Referencial) ou outro índice que venha substituí-lo. 
10.3. A FCCDA poderá aplicar o equilíbrio contratual no caso de comprovada majoração dos preços de 
mercado, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis. 
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11. CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. Serão de responsabilidade da contratada todos os impostos, taxas, emolumentos e encargos necessários 
à execução dos serviços. Salvo quando devidamente justificado em relatório técnico circunstanciado, aprovado 
pela autoridade competente, nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 
descritos nesse documento. 
11.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão ser, 
antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para a contratada pretender 
cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. A contratada será considerada como 
especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua 
proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos neste Termo, mas implícitos e 
necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e 
aparelhos. 
11.3. Os casos não abordados serão definidos pela fiscalização, de maneira a manter o padrão de qualidade 
previsto para os serviços em questão.  
11.4. Após a celebração do contrato não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração 
dos preços constantes da proposta da contratada, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela 
fiscalização. 
11.5. Qualquer tolerância por parte da FCCDA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas 
pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a FCCDA exigir o seu cumprimento a 
qualquer tempo.  
11.6. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, a FCCDA, seus 
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em 
executá-lo, resguardando-se a FCCDA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais 
danos ou prejuízos. 
 
  

 
Renato Antônio Moreira 

Chefe do Departamento de Administração e Finanças 
 

 
 

Martha Mousinho Gomes Barbosa 
Superintendente 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
À 
Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade  -  Comissão Permanente de Licitação 
Av. Carlos Drummond de Andrade, 666  -  Centro 
35900-025  -  Itabira/MG 
 
Nome ou Razão Social: __________________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________________  
CEP: ______________________ Cidade/UF: ________________ Fone/Fax: ________________________ 
CNPJ ou CPF: ________________________________ e-mail: __________________________________  
Pessoa com poderes para assinar o contrato: _________________________________________________ 
Documento de Identidade: ______________________________  CPF: _____________________________ 
Qualificação para o contrato/Profissão: _______________________________________________________ 
Banco: _________________________ Agência: ________________ C/C: __________________________ 
 

Prestação de serviços de revitalização, desbaste de 2 a 3mm, impermeabilização com troca das juntas de 
dilatação com massa plástica e polimento das paredes e do piso em mármore, localizados no segundo andar 
do prédio sede da FCCDA (roll da Superintendência, Foyer e escada), com fornecimento de todos os materiais 
necessários para a devida execução do serviço, inclusive impermeabilização, conforme especificações 
constantes no Anexo I-Termo de Referência da Carta Convite n.º 001/2020. 

Item Discrição  Quantidade m² Valor do m² R$ Valor Total R$ 

1 
Execução polimento do piso em mármore com 
troca juntas e impermeabilização  

202,36 m²   

2 
Execução polimento no revestimento de parede 
em mármore, com troca juntas e 
impermeabilização. 

148,8 m²   

3 
Execução polimento do piso em mármore, da 
escada, com troca juntas e impermeabilização  

32,88 m²   

4 Recomposição de juntas de dilatação 202,36 m²   

Valor Total  

Valor por extenso: 

Valor Total da mão de obra  

Valor Total do material  

 
1. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
2. Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes a 
transportes, mão de obra, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças 
inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.  
 
3. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições do edital de 
licitação, integrante desta proposta, assumindo o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos. 
 

Local e data: ___________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO III - MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 041/2020 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE 
ANDRADE E XXXXXXXXXXXXXXXXX, COM BASE NO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 041/2020, CONVITE Nº 041/2020. 

 
A FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.611.579/0001-07, com sede na 
Avenida Carlos Drummond de Andrade, 666, Centro, na cidade de Itabira/MG, a seguir denominada FUNDAÇÃO, neste ato 
representada por seu(ua) Superintendente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, profissão, residente e 
domiciliado(a) na Rua: Xxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, Bairo Xxxxxxxx, , na cidade de Itabira/MG, Documento de Identidade nº 
********* (SSP/MG) e CPF nº *************, e de outro lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº. 
**********************, com sede na Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, na cidade de Xxxxxxxxx/XX, a 
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu(ua) Xxxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a), estado civil, profissão, 
residente e domiciliado(a) na Xxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, Bairo Xxxxxxxx, na cidade de Xxxxxxxxx/XX, resolvem celebrar o 
presente Contrato, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020, CONVITE Nº 041/2020, sob a regência 
da Lei Federal nº  8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir pactuadas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Este contrato tem como objeto a contratação de empresa jurídica especializada em xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 
especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital). 
 

Item Unid. Qtde. Descrição  Vr. Unt.  Vr.Total 

      

TOTAL:  

 
1.2. A CONTRATADA será obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite 
fixado no parágrafo 1o, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores.  
1.3. A quantidade estipulada constitui estimativa de consumo, ficando acordado que, findo o prazo contratual, em caso de 
não ocorrer o fornecimento total estipulado neste contrato, serão considerados apenas os fornecimentos já efetivados, 
sendo o fornecimento remanescente automaticamente cancelado, salvo a celebração de Termo Aditivo, conforme 
acordado entre as partes. 
1.4. No caso de se atingir o consumo antes do vencimento do contrato, poderá ser firmado termo aditivo para 
continuidade do fornecimento obedecendo-se o limite. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
2.1. Este contrato terá vigência no período de 00/00/0000 a 00/00/0000. 
2.2. Nos termos da Lei nº 8.666/93, o prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo a 
ser firmado entre as partes, desde que os trabalhos estejam dentro dos padrões de qualidade exigíveis e que o valor 
cobrado guarde compatibilidade com os preços praticados pelo mercado.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. A FUNDAÇÃO pagará à CONTRATADA, o valor respectivo aos serviços solicitados, considerando-se os preços 
apresentados na Proposta Comercial. 
3.2 O valor total deste Contrato fica estabelecido em R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx). 
3.3 O preço deste Contrato inclui todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução do 
serviço, especialmente os indicados na proposta.  
3.4 Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a realização do serviço nas condições especificadas 
neste Contrato, a conferência e aprovação das notas fiscais eletrônicas/faturas e demais documentos exigidos neste 
Contrato.  
3.5 A nota fiscal eletrônica/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e 
contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.  
3.6 O pagamento será efetuado pelo DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS da FUNDAÇÃO no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal eletrônica/fatura. 
3.7 Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal eletrônica/fatura e demais documentos à FUNDAÇÃO no prazo 
fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma proporção dos dias úteis de atraso.  
3.8 O atraso da CONTRATADA implicará na sua responsabilidade pelo ônus decorrente das multas e correções aplicadas 
em razão do não recolhimento, pela FUNDAÇÃO, na data aprazada, de eventuais retenções tributárias devidas. 
3.9 O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, identificando quaisquer divergências na nota fiscal 
eletrônica/fatura, mormente no que tange a valores dos serviços prestados, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que 
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sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.  
3.10 Os pagamentos devidos pela FUNDAÇÃO serão efetuados por meio de depósito em conta bancária de titularidade da 
CONTRATADA, preferencialmente na Caixa Econômica Federal ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 
convencionada entre as partes. 
3.11 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da 
CONTRATADA, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou 
paralisação do serviço.  
3.12 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros 
ou cobrados da CONTRATADA.  
3.13 Caso ocorra atraso no pagamento pela FUNDAÇÃO, por prazo superior a 15(quinze) dias, por motivo não imputado à 
CONTRATADA, incidirá sobre o valor devido, atualização monetária “pro rata”, entre a data do vencimento e a efetiva 
liquidação, com base na TR (Taxa Referencial) ou outro índice que venha substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
4.1 A CONTRATADA obriga-se a:  
a) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os serviços e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas nesse Termo de Referência e em sua 
proposta, verificando a conformidade dos materiais, com as especificações e com as normas técnicas brasileiras 
pertinentes; 
b) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os serviços e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas nesse Termo de Referência e em sua 
proposta.  
c) Fornecer todos os dispositivos e acessórios, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, 
eventualmente não mencionados nem especificados e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou 
listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização dos serviços.  
d) Empregar todos os materiais necessários à execução dos serviços dentro da técnica adequada e das normas 
pertinentes, responsabilizando-se por reparos e pela reposição dos materiais danificados em virtude da execução dos 
serviços.  
e) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos e serviços, verificando a conformidade dos elementos de madeira com 
o projeto, com as especificações e com as normas técnicas brasileiras pertinentes.  
f)  Substituir o material/refazer os serviços, no prazo de 15 (quinze) dias que, após a entrega e aceite, durante o prazo de 
garantia, venha(m) a apresentar defeitos de execução ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior 
a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que para a sua ocorrência não tenha contribuído 
- por ação ou omissão - o TRESC. 
g) Corrigir quaisquer problemas que surjam na edificação em função da execução dos serviços.  
h) Efetuar limpeza diária do local dos serviços e de todas as dependências que forem utilizadas, mantendo-os em perfeita 
ordem durante toda a sua execução, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos. Legislação e normas relativas ao descarte 
de resíduos deverão ser observadas.  
i) Caberá à Contratada a integral responsabilidade pela guarda de seus materiais e equipamentos durante todo o serviço 
até a sua entrega.  
j) Manter os empregados uniformizados com a identificação da empresa e com os devidos equipamentos de higiene e 
segurança do trabalho, conforme NR-18 e legislações federais, estaduais e municipais relativas à segurança e medicina do 
trabalho.  
k) Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no 
processo, bem como às normas locais, estaduais e federais pertinentes.  
l) Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus empregados que não 
corresponder à confiança ou perturbar a ação da equipe de fiscalização da FCCDA. 
m) Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os 
níveis de trabalho, para execução dos serviços, não tendo o TRESC nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal. 
n) Responder perante a FUNDAÇÃO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua 
omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste Contrato. 
o) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 
redundem em aumento de despesas para a FUNDAÇÃO. 
p) Responsabilizar-se por quaisquer ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o 
cumprimento do presente Contrato. 
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q) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.  
r)  Comunicar à FUNDAÇÃO, a qualquer tempo, toda anormalidade constatada nas condições dos serviços, prestando os 
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção; 
s)  Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo 
recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto do contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pelo Município de Itabira/MG. 
 
4.2. A FUNDAÇÃO obriga-se a:  
a) fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo 
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 
b) efetuar o pagamento, nas condições e prazos estabelecidos neste Contrato, desde que não haja pendências 
impeditivas por parte da CONTRATADA; 
c)  transmitir à CONTRATADA, por meio de sua FISCALIZAÇÃO, as instruções eventualmente necessárias à realização do 
objeto deste contrato;  
d) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no serviço do serviço, fixando-lhe, quando não 
pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-lo; 
e) fornecer as informações necessárias à execução do objeto, efetuando as solicitações até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
5.1 A CONTRATADA fica obrigada a entregar os serviços solicitados, nas condições estabelecidas neste contrato, no prazo 
não superior a 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. 
5.2 Os serviços serão entregues, conforme Nota de Empenho, em dias úteis, no horário de 09h às 12h e 14h às 18h, sem 
custos adicionais, no seguinte endereço: Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº666, Centro, Itabira-MG, CEP: 35900-
025.  
5.3 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços 
solicitados, serão realizados por um funcionário, a ser designado, pelo SUPERINTENDENTE e a Nota Fiscal Eletrônica será 
liberada após conferência de todos os itens conforme especificação, inclusive os termos de garantia junto ao fabricante.  
5.4 A FISCALIZAÇÃO atestará o cumprimento das obrigações contratuais no documento fiscal corresponde ao 
faturamento, que constituirá documento indispensável para a liberação do pagamento. 
5.5 A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pela FUNDAÇÃO, 
bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 
5.6 A FUNDAÇÃO não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas 
hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.  
5.7 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.  
5.8 A FUNDAÇÃO, a qualquer momento, poderá encaminhar o serviço fornecido ao fabricante/representante, para 
comprovação de autenticidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  
São condições gerais deste Contrato:  
6.1 Será regulado pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.  
6.2 Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou 
transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização 
prévia da FUNDAÇÃO, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual, exceto nas hipóteses 
previstas no Decreto Municipal Nº 1.639, de 30/05/2007. 
6.3 A FUNDAÇÃO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº8666/93. 
6.4 A FUNDAÇÃO reserva para si o direito de não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto 
nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.  
6.5 Qualquer tolerância por parte da FUNDAÇÃO, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a FUNDAÇÃO exigir o seu cumprimento a 
qualquer tempo.  
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6.6 Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a FUNDAÇÃO e 
a CONTRATADA, seus agentes, prepostos, empregados, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na 
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.  
6.7 A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à FUNDAÇÃO, seus servidores ou 
terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-
se a FUNDAÇÃO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.  
6.8 A CONTRATADA guardará sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela FUNDAÇÃO ou obtidos em 
razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste 
Contrato e mesmo após o seu término.  
6.9 A FUNDAÇÃO poderá suspender, quando julgar conveniente, a execução total ou parcial dos serviços, comunicando 
previamente a CONTRATADA.  
6.10 O recebimento do objeto deste contrato e seu aceite dar-se-á em até 03(três) dias úteis após a instalação total e 
funcionamento, pelos servidores designados para essa finalidade, para posterior verificação da perfeição e conformidade 
do objeto com as especificações exigidas. 
6.11 À FUNDAÇÃO assiste o direito de recusar qualquer objeto, quer na fase de entrega, instalação ou após o recebimento, 
desde que não esteja em conformidade com o ajustado, através de ato de devolução assinado por Comissão designada, 
onde consignar-se-ão os motivos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO  
7.1 Conforme o que dispõe a Lei Federal nº 9069/95 não será permitida a reajustamento monetário do valor contratual em 
prazo de vigência inferior a 12 (doze) meses. 
7.2 A FUNDAÇÃO e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do 
artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do 
aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo 
como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
8.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CR nº xxxxxxxxx). 
  
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
9.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 
FUNDAÇÃO, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.  
9.2 A FUNDAÇÃO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido:  

a) Por ato unilateral e escrito da FUNDAÇÃO, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, 
da Lei nº 8.666/93.  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

10.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa.  
10.3. Ocorrendo à rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte 
da CONTRATADA, a FUNDAÇÃO responderá pelo preço dos serviços devido em face dos trabalhos efetivamente 
executados pela CONTRATADA, ou dos serviços entregues, até a data da rescisão.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES  
11.1. No caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multa, nos 
seguintes termos:  

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por 
ocorrência;  
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do 
Contrato ou der causa à sua rescisão.  
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11.2. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos pela FUNDAÇÃO. Se os valores não forem 
suficientes, a diferença dará causa à notificação para recolhimento pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis. 
11.3. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela FUNDAÇÃO à CONTRATADA, a título 
de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos 
do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela 
FUNDAÇÃO.  
11.4. As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não 
exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados a FUNDAÇÃO 
por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
11.5. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, bem como, apresentação de documentação falsa, cometimento de 
fraude fiscal ou comportamento inidôneo, independentemente da aplicação de multa, a CONTRATADA ficará impedida de 
contratar com a FUNDAÇÃO por até 2 (dois) anos, bem como ser declarada inidônea para contratar com a Administração 
Pública. 
11.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular 
processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
11.7. Fica obrigada a CONTRATADA a ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas à FUNDAÇÃO por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou de regulamento aplicável à espécie, 
por parte da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL  
12.1. Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório de nº 497/2013, Carta Convite n.º 
XXX/XXXX, exigindo-se na execução, rigorosa obediência aos seus termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO  
13.1. O extrato deste Contrato será publicado pela FUNDAÇÃO no Diário Oficial do Município de Itabira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itabira, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses 
decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser.  
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas.  
 

Itabira, xxxx de xxxx de 2019. 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - FCCDA 
FUNDAÇÃO 

 
 

 CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS:   
 
ASSINATURA:  
CPF:      
 
ASSINATURA: 
CPF:    
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ANEXO IV 

 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA  

E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 
 
 

 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 

..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................ e do 
CPF nº ......................................DECLARA: 
 

• Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 
14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (______). 

 

• Sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

.................................................................................. 
(data) 

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

Assinatura do Representante legal/Carimbo 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes) 

 
 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
 
(   ) MICROEMPRESA, conforme da Lei complementar 123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme da Lei complementar 123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

__________________, ____ de ____________ de 2019. 
 
 

__________________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO VI 
PROJETO E FOTOS DOS ESPAÇOS 
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FOYER 
 

  
 

 
 

ROLL E CORREDOR 
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ESCADA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


