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PREGÃO (PRESENCIAL) nº. 042/2017 

PROCESSO nº SC 96813-17 

CADASTRO DE INTERESSADO 

 

Nome/Razão Social: __________________________________________________________; 

CPF/CNPJ: __________________________________________________________________; 

Endereço: ___________________________________________________________________; 

Complemento: _________________; Bairro: ______________________; CEP: __________; 

Cidade: __________________; UF: ______; 

Tel/Fax: ___________________; Fax: _____; 

E-mail: _____________________________________________________________________; 

Pessoa para contato: _______________________________________; 

Informo que tenho interesse em receber eventuais esclarecimentos e retificações deste PREGÃO 

(PRESENCIAL) caso enviados aos interessados. 

Local: _______________________, Data: ______/_________/________. 

Assinatura: _________________________________ 

Nome: _____________________________________ 

CPF: _______________________________________ 

Remeter este formulário preenchido para o endereço eletrônico licitacao@funcamp.unicamp.br ou 

pelo fax (19) 3521 2865. 
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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017 

PROCESSO nº SC 96813-17 

PREÂMBULO 

A Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP, pessoa jurídica de direito privado, 

torna público que realizará PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo menor preço, para contratação de 

fornecimento com entrega única.  

A sessão pública será realizada em 08/11/2017, às 09:30h, no Auditório da Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP, situado na Avenida Érico Veríssimo, 1.251, Campus 

Unicamp, Distrito de Barão Geraldo, Município de Campinas/SP. 

Este procedimento de contratação se processará seguindo os parâmetros do presente Edital, conforme 

minuta padronizada no processo nº 62014-15, e do Regulamento de Aquisições e Contratações – 

RAC/FUNCAMP, disponível em sua página na internet (http://www.funcamp.unicamp.br/Site/: 

“REGULAMENTOS”) e no endereço acima. 

1. Disposições Preliminares 

1.1. O Edital e Anexos estão disponíveis para consulta e extração de cópias na página da FUNCAMP 

na internet (http://www.funcamp.unicamp.br/Site/) e no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. 

1.2. As normas disciplinadoras deste procedimento de contratação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os participantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

1.3. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

1.3.1. A petição será dirigida ao pregoeiro, mediante protocolo no endereço indicado no Preâmbulo 

deste Edital, no horário das 08h30m às 17h30m, ou através do endereço eletrônico 

licitacao@funcamp.unicamp.br ou pelo fax (19) 3521-2865. 

1.3.2. As impugnações enviadas por mensagem eletrônica ou fax serão recebidas e conhecidas desde 

que os originais sejam apresentados em até 1 (um) dia útil contado da data do término do prazo. 

1.3.3. O pregoeiro decidirá no prazo de 01 (um) dia útil e disponibilizará as respostas na página da 

FUNCAMP na internet. 

1.3.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

1.4. Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão disponibilizados 

na página da FUNCAMP na internet e encaminhados aos que tenham manifestado interesse no presente 

procedimento de contratação mediante a remessa do formulário de cadastro de interessado devidamente 

preenchido. 

2. Do Objeto 

2.1. O objeto deste edital é a contratação de fornecimento de equipamentos de ar condicionado e 

ventilação mecânica, de acordo com as especificações detalhadas contidas no Anexo I, destinados à 

FUNCAMP/Convênio 411 - AIU/HC/Apoio Institucional, cujos recursos financeiros serão onerados com 

a presente despesa, observados os seguintes Anexos: 

Lista de Anexos 

I. Especificações do Objeto; 

II. Modelos; 

III. Minuta de Contrato; 

3. Das Condições para Participação 

3.1. Somente poderão participar deste procedimento de contratação os interessados que atenderem as 

condições deste Edital e seus Anexos. 

3.2. Não será permitida a participação de pessoas, direta ou indiretamente: 
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3.2.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto deste procedimento de 

contratação; 

3.2.2. com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em 

processo de recuperação extrajudicial; 

3.2.3. em dissolução ou em liquidação; 

3.2.4. inadimplentes com suas obrigações assumidas perante a FUNCAMP, por ela punidas com 

suspensão temporária do direito de licitar e contratar consigo ou com a Administração Pública, 

assim como as por esta declaradas inidôneas; 

3.2.5. pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

3.2.6. reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.2.7. o(s) autor(es) do(s) projeto(s) executivo(s) ou pessoas jurídicas que, isoladamente ou em 

consórcio, sejam responsáveis pela elaboração dos projetos executivos ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4. Do Credenciamento e Da Apresentação das Declarações 

4.1. Na data, hora e local designados para a abertura da sessão pública, os interessados em participar 

do procedimento de contratação deverão apresentar-se e identificar-se para credenciamento perante o 

pregoeiro. 

4.2. O credenciamento se fará mediante a apresentação de: 

4.2.1. documento de identidade oficial com foto; 

4.2.2. cópia do instrumento constitutivo da pessoa jurídica e eventuais alterações ou sua consolidação, 

devidamente registrados no órgão competente, nos quais estejam expressos poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em nome da pessoa jurídica; 

4.2.3. cópia da ata de eleição dos atuais administradores, devidamente registrada no órgão competente, 

se nomeados ou eleitos em instrumento separado do ato constitutivo; 

4.2.4. procuração passada em instrumento público, ou particular com firma reconhecida, com poderes 

especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao certame, 

em nome da proponente, conforme modelo do Anexo II, se representada por procurador; 

4.2.5. declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo 

II, excetuada a existência de ressalvas quanto à regularidade fiscal para microempresas ou 

empresas de pequeno porte; 

a) Para microempresas ou empresas de pequeno porte, aplica-se a Lei Complementar 

123/2006, sendo necessária a posterior regularização fiscal, nas condições estabelecidas no 

subitem 11.2, caso venha a formular lance vencedor; 

4.2.6. certidão expedida pela Junta Comercial – ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, se o caso 

– que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 

8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; 

4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada participante credenciado, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas um credenciado. 

4.4. A ausência de credenciamento regular, ou do credenciado sem autorização expressa do 

Pregoeiro, impede o interessado de oferecer lances, de interpor recursos ou de praticar de qualquer outro 

ato durante a sessão pública, mas não de apresentar sua proposta de preços e a documentação, desde que o 

faça até o encerramento da fase de recebimento destes. 

5. Da Abertura da Sessão, do Recebimento dos Envelopes e da Abertura dos Envelopes 

Propostas de Preços 

5.1. Encerrado o prazo de credenciamento, será declarada aberta a sessão pelo pregoeiro. 
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5.2. A partir desse momento, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as propostas de preços e a 

documentação e encerrará a admissão de novos envelopes. 

5.3. As propostas e os documentos deverão estar em envelopes distintos, lacrados, não transparentes 

e sobrescritos com os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 Envelope nº 2 

À FUNCAMP/Pregoeiro À FUNCAMP/Pregoeiro 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017 PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017 

PROPOSTA DE PREÇOS DOCUMENTAÇÃO  

Nome da Proponente Nome da Proponente 

CNPJ/MF CNPJ/MF 

5.4. Após a abertura da sessão, não serão admitidos pedidos de desistência, retificação de 

preços ou de quaisquer outras condições oferecidas, ressalvados apenas aqueles destinados a sanar 

evidente erro material. 

6. Da Proposta de Preços e sua Classificação 

6.1. Cada participante deverá apresentar uma proposta de preço elaborada de acordo com o modelo 

do Anexo II, redigida em língua portuguesa, impressa com tinta indelével, sem emendas, ressalvas, 

borrões, rasuras ou entrelinhas que obscureçam o seu entendimento, contendo o seguinte: 

6.1.1. nome da proponente, número de cadastro no Ministério da Fazenda e na Fazenda Estadual, 

assinatura do representante da proponente, referência a este procedimento de contratação, 

telefone, fax, endereço físico e eletrônico (e-mail) e dados bancários; 

6.1.2. previsão de quem será o responsável pela assinatura do Contrato, com o número da carteira de 

identidade e do CPF/MF (no momento da assinatura, caso não seja representante legal da 

proponente, deverá ser apresentada procuração passada em instrumento público ou particular 

com firma reconhecida, com poderes para assinatura do contrato em nome da proponente); 

6.1.3. descrição detalhada e completa do objeto oferecido, observadas as especificações do Anexo I; 

6.1.4. preço unitário e total de cada item oferecido, em algarismos e por extenso, em moeda corrente 

nacional, com 02 (duas) casas decimais; 

6.1.5. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 

pública de recebimento da documentação e da proposta de preços; 

6.2. Para garantir a integridade da proposta, recomenda-se que contenha índice e folhas numeradas e 

timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da participante. 

6.3. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, frete, seguro, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto em contratação. 

6.4. As participantes arcarão com todos os custos relativos à elaboração de suas propostas, não 

recaindo sobre a FUNCAMP quaisquer ônus de caráter indenizatório, independentemente do resultado do 

procedimento de contratação. 

6.5. Não serão admitidas alegações posteriores de enganos, erros ou distrações na apresentação das 

propostas, de desconhecimento do objeto, bem como de dificuldades técnicas não previstas, em especial, 

para justificar pedidos de acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

6.5.1. A apresentação de proposta implica pleno conhecimento e aceitação das condições 

estipuladas neste Edital e seus Anexos. 

6.6. Abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, o pregoeiro ou um dos integrantes da equipe 

de apoio rubricará as propostas. 

6.7. Lidos os valores de todas as propostas, o pregoeiro relacionará as propostas em ordem crescente. 

6.8. Será verificada a conformidade da proposta com o objeto em contratação permitindo-se aos 

participantes sanear falhas formais relativas às propostas, desde que possível na própria sessão e que não 

implique em majoração do preço ou caracterize a sua inexequibilidade. 

6.8.1. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o unitário, e entre o valor 

expresso em algarismos e o por extenso, prevalecerá o por extenso. 
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6.9. O pregoeiro poderá suspender a sessão para exigir outros documentos comprobatórios da 

exequibilidade das propostas. A comprovação deverá considerar sempre a viabilidade da execução do 

objeto deste procedimento de contratação, ou seja, deverá considerar os custos, insumos, tributos, etc, 

necessários exclusivamente à contratação a ser firmada com a FUNCAMP. 

6.10. Será desclassificada a proposta de preços: 

6.10.1. cujo objeto não atenda os requisitos previstos neste item; 

6.10.2. que apresentarem valores manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os 

custos sejam coerentes com os possíveis em condições de mercado; 

6.11. Em seguida, o pregoeiro classificará a proposta de valor mais baixo e as com preços até 10% 

superiores àquela. 

6.12. Na impossibilidade de classificação de, no mínimo, 3 (três) propostas para a etapa de 

apresentação de lances verbais, o pregoeiro analisará as subsequentes até alcançar o máximo de 3 (três), 

quaisquer que sejam os preços propostos. 

7. Dos Lances 

7.1. As participantes cujas propostas forem classificadas serão convocadas individualmente para a 

apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se pela autora da proposta de maior valor, 

seguindo-se as demais em ordem decrescente de valor e, em caso de empate, prevalecerá o lance 

registrado primeiro. 

7.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

7.3. A desistência do direito de apresentar lance verbal implicará exclusão da participante da etapa 

competitiva e a manutenção do último lance apresentado para efeito de ordenação de propostas. 

7.4. A etapa de lances será encerrada quando todas as participantes selecionadas desistirem de dar 

lances. 

7.5. Em seguida, o pregoeiro identificará a existência de microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte – ME/EPP e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso 

esta não seja ME/EPP. 

7.6. Será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores 

iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada, ocasião em que a ME/EPP terá a 

preferência do desempate, sob pena de decair do direito concedido. 

7.7. A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira 

colocada, para o desempate. 

7.7.1. No caso de propostas iguais, será realizado sorteio para selecionar aquela que apresentará 

primeiro a última oferta. 

7.7.2. Caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o pregoeiro 

convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, obedecida a ordem de 

classificação. 

7.8. Não ocorrendo a regularização fiscal na situação dos subitens 11.2 e 11.2.1 ou não ocorrendo a 

contratação com a participante ME/EPP melhor classificada, serão convocadas, na ordem de classificação 

e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma do subitem 7.7 acima, para o 

exercício do mesmo direito. 

7.9. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a participante da melhor proposta na busca de 

valor adequado ao interesse da FUNCAMP. 

7.10. O valor proposto no lance final ou negociação será fixo e nele deverão estar incluídos todos os 

tributos, tarifas, taxas e demais custos necessários à execução do objeto. 

8. Da Aceitabilidade dos Preços 

8.1. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço da primeira 

classificada, considerando o valor estimado para a contratação. 
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8.2. Será recusada, após a fase de lances ou negociação, a proposta de preços que: 

8.2.1. não atender às exigências deste Edital; 

8.2.2. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos sejam 

coerentes com os praticados no mercado. 

8.3. O pregoeiro poderá, para efeito de julgamento, comparar a proposta de menor preço com os 

preços praticados no mercado e/ou com preços ofertados em procedimentos de contratação anteriores. 

8.3.1. O pregoeiro poderá requerer da participante os esclarecimentos que julgar necessários, 

oportunidade na qual ela deverá apresentar as respectivas justificativas pertinentes. 

a) Havendo necessidade, para comprovação da exequibilidade dos preços, o Pregoeiro 

poderá estabelecer prazo de até 2 (dois) dias para apresentação do detalhamento da composição 

dos preços. 

8.4. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preços ou 

vantagens com base nas propostas das demais participantes. 

9. Da Habilitação 

9.1. Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da participante que tiver 

apresentado a melhor proposta, assegurado o direito de sanear falhas formais desde que na própria sessão. 

9.1.1. Para correções das falhas formais, admitir-se-á o encaminhamento de documentos e 

esclarecimentos por meio de fac-símile ou mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que 

produza os efeitos necessários aos esclarecimentos e/ou correções pertinentes, desde que não 

importem em apresentação de documentos que deveriam constar do envelope de habilitação nos 

termos do item 10.  

9.1.2. Os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico poderão ser extraídos ou certificados 

pelo Pregoeiro e anexados aos autos do processo do Pregão, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

9.2. Se a detentora da melhor proposta não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará 

a documentação das autoras das ofertas subsequentes, obedecida a ordem de classificação, até a 

apuração daquela que cumprir todos os requisitos, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar para 

que seja obtido melhor preço. 

9.3. A participante que apresentar documentação em desacordo com este Edital será inabilitada. 

10. Dos Documentos para Habilitação 

10.1. Os documentos que deverão constar do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

são os seguintes: 

Habilitação Jurídica 

10.1.1. ato constitutivo da pessoa jurídica, acompanhado das alterações posteriores, ou consolidado, e 

ata de eleição dos atuais administradores – se nomeados ou eleitos em instrumento separado – 

devidamente registrados no órgão competente, salvo se já apresentados na forma do item 4; 

Habilitação Fiscal e Trabalhista 

10.1.2. prova de inscrição da participante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ/MF; 

10.1.3. prova de regularidade da participante perante a Fazenda Federal relativa aos Tributos Federais e 

a Dívida Ativa da União e dos encargos sociais instituídos por lei em favor da Seguridade Social 

(CND); 

10.1.4. prova de regularidade da participante nos recolhimentos fundiários (FGTS) geridos pela Caixa 

Econômica Federal (CRF); 

10.1.5. prova de inscrição da participante no cadastro de contribuintes estadual, conforme o ramo de sua 

atividade e o objeto em contratação; 

10.1.6. prova de regularidade da participante perante a fazenda estadual, conforme o ramo de sua 

atividade e o objeto em contratação (CND); 
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10.1.7. prova de regularidade da participante perante a Justiça do Trabalho (CNDT); 

Qualificação Econômico-Financeira 

10.1.8. certidão negativa de falência ou concordata ou certidão de recuperação judicial ou certidão de 

insolvência civil, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da justiça estadual da sede da 

participante, emitida no máximo 90 (noventa) dias antes da data da primeira sessão deste 

procedimento de contratação; 

Qualificação Técnica 

10.1.9. atestado(s) de capacidade técnica de execução de serviço com características, quantidades e 

prazos compatíveis ao objeto deste procedimento de contratação, expedido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, em nome da participante. 

Demais Documentos 

10.1.10. declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo 

do Anexo II deste Edital; 

10.1.11. declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/1988 

(trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 9.854/1999), conforme o modelo do Anexo II 

deste Edital; 

10.2. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 

autenticada por cartório competente, ou cópia simples acompanhada do original para que seja autenticada 

pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação ou com a 

indicação do site para validação. 

10.3. A documentação relacionada nos subitens 10.1.1 a 10.1.8 poderá ser substituída por prova de 

inscrição da participante, pertinente a categoria do objeto deste procedimento de contratação e válida no 

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, cujas instruções para obtenção 

podem ser consultadas no site de licitações da UNICAMP, no endereço 

http://www.dga.unicamp.br/forn/fornecedores.html. 

10.3.1. A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes, devendo o 

resultado ser impresso, assinado pelo Pregoeiro e anexado ao processo. 

10.3.2. Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade vencido, a 

participante deverá anexar comprovante com os respectivos prazos atualizados, sob pena 

de inabilitação. 

10.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 

válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

10.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.  

10.6. A não apresentação da documentação completa e válida para habilitação acarretará a inabilitação 

da participante. 

11. Julgamento 

11.1. Será declarada vencedora a participante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL e 

atender às exigências fixadas neste Edital. 

11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por microempresa ou empresa 

de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dia úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Comissão de Contratação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.2.1. A não-regularização da documentação no prazo estabelecido no subitem 11.2 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos 

subitens do subitem 17.1 deste Edital; 

11.2.2. Ocorrendo a desclassificação, será realizada negociação de preços com a segunda classificada e 

análise de seus documentos de habilitação e assim sucessivamente até a apuração de uma 

proposta que atenda as especificações do objeto descritas no edital. 
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11.3. A participante vencedora obriga-se a enviar aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis a partir da sessão pública do pregão, proposta de preços ajustada ao menor lance, em original 

sob as penas previstas nos subitens do subitem 17.1. 

11.4. Os envelopes dos documentos para habilitação não abertos e que não forem retirados em 30 

(trinta) dias serão destruídos sem aviso prévio. 

12. Dos Recursos 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer participante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer durante a sessão pública. A falta de manifestação imediata e motivada da participante 

implicará a decadência do direito de recorrer. 

12.1.1. Os recursos poderão ser acolhidos somente após a verificação dos requisitos de admissibilidade, 

quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação por parte da 

participante. 

12.2. A recorrente poderá apresentar as razões do recurso em até 3 (três) dias úteis, endereçado ao 

Diretor Executivo da FUNCAMP, por intermédio do Pregoeiro, nos endereços Av. Érico Veríssimo, 

1.251, Campus UNICAMP, Distrito de Barão Geraldo, CEP 13083-851, Município de Campinas/SP, a ser 

protocolado no horário das 08h30 às 17h30, ou licitacao@funcamp.unicamp.br, em documento eletrônico 

com extensão “.pdf”, assinado digitalmente (certificado digital), ficando as demais participantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual forma e prazo, que começará a correr do término do 

prazo da recorrente. 

12.2.1. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

12.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado ao Diretor Executivo da FUNCAMP. 

12.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5. Serão recebidas e conhecidas as razões de recursos enviadas através de Fac-símile ou mensagem 

eletrônica, desde que os originais sejam apresentados em até 01 (um) dia útil da data do término do prazo. 

13. Da Adjudicação, Da Homologação e Assinatura do Instrumento Contratual 

13.1. O objeto será adjudicado à participante declarada vencedora, que se obriga a executar o objeto 

adjudicado observadas as condições estipuladas neste Edital, no Anexo I e no Contrato. 

13.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, o procedimento de contratação será homologado 

pelo Diretor Executivo da FUNCAMP. 

13.3. Homologado o resultado do procedimento de contratação, a FUNCAMP convocará a 

adjudicatária, durante a validade da sua proposta, para assinatura do Contrato em até 5 (cinco) dias úteis, 

sob pena de decadência, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.3.1. No mesmo prazo, a adjudicatária deverá apresentar os documentos relacionados no item 5 do 

Anexo I, salvo aqueles já apresentados junto a Proposta de Preços, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital 

13.4. A assinatura do Contrato está condicionada à verificação da regularidade fiscal da adjudicatária. 

13.5. O Anexo I deste Edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do Contrato. 

13.6. É facultado à FUNCAMP, quando a adjudicatária não comprovar as condições de habilitação ou 

não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas: 

13.6.1. aplicar-lhe as penalidades previstas nos subitens do subitem 17.1; e 

13.6.2. convocar outra participante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após realizada 

negociação do preço, aceitabilidade da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação; ou 

13.6.3. cancelar o procedimento. 

13.7. A CONTRATADA se obriga a manter, no momento da assinatura do contrato e durante toda a 

sua execução, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste procedimento, apresentando documentação revalidada se, no 

curso da contratação, algum documento perder a validade. 



 

Av. Érico Veríssimo, nº 1.251 – Distrito de Barão Geraldo – CEP 13083-851 – Campinas/SP 

Fone: (19) 3521-2700 – www.funcamp.unicamp.br 
9 

13.8. A CONTRATADA fica obrigada, nas mesmas condições originárias da contratação, a aceitar os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

13.8.1. O limite das supressões pode ser excedido mediante acordo entre as partes. 

14. Da Garantia Contratual 

14.1. Para a contratação do objeto deste procedimento não se exigirá a constituição de garantia 

contratual. 

15. Do Recebimento do Objeto 

15.1. O objeto deste procedimento será recebido provisoriamente no ato de entrega, desde que não 

haja qualquer impropriedade explícita no objeto contratual. 

15.2. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento 

provisório, desde que comprovada a adequação do objeto contratual aos termos do Edital, da proposta e 

do Contrato e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições. 

15.2.1. O prazo estabelecido neste subitem será excepcionado na hipótese da não adequação do serviço 

ao objeto contratado, situação em que o termo de recebimento definitivo só será emitido após 

completa adequação do objeto. 

15.3. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no fornecimento, fica a 

CONTRATADA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para a FUNCAMP. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da 

CONTRATADA. 

16. Das Condições de Pagamento 

16.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, por ordem 

bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura acompanhada do 

recebimento provisório, desde que mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 

16.2. É vedada a colocação do crédito da CONTRATADA em cobrança ou sua negociação com 

terceiros (cláusula não à ordem), inclusive através de endosso ou cessão de crédito. 

16.3. Na hipótese de irregularidades no objeto, no todo ou em parte, a contagem do prazo para 

pagamento iniciar-se-á a partir da data do seu saneamento. 

16.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

17. Das Penalidades 

17.1. Caso a participante não mantenha a proposta, apresente-a sem seriedade, falhe ou fraude a 

execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal, bem 

como na hipótese de recusa em receber ou assinar o instrumento contratual, sem justo motivo, ou deixar 

de comprovar as condições para sua assinatura de contrato ou instrumento equivalente, será punida com 

as seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração ou o prejuízo causado: 

17.1.1. advertência. 

17.1.2. multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da sua proposta. 

17.1.3. suspensão dos direitos de participar de procedimentos de contratação e contratar com a 

FUNCAMP pelo prazo de 02 (dois) anos. 

17.2. A aplicação das penalidades capituladas nos itens acima são independentes e cumulativas, sem 

prejuízo das perdas e danos; 

17.3. As importâncias relativas às multas e perdas e danos serão descontadas de qualquer pagamento a 

que tiver direito a CONTRATADA junto à CONTRATANTE. 

17.4. A aplicação da penalidade será formalizada por despacho do Diretor Executivo da FUNCAMP, 

assegurada defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação para 

tanto. 
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18. Das Disposições Finais 

18.1. As propostas sem a expressa indicação de prazos e/ou condições estabelecidas neste Edital, serão 

tidas por ratificadas, nos termos da presente, pelas participantes. 

18.2. Ao Diretor Executivo da FUNCAMP compete cancelar este procedimento, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, por ilegalidade, sempre que forem constatados vícios no procedimento, 

ou por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

18.2.1. O cancelamento do edital induz à do contrato ou instrumento equivalente. 

18.2.2. As participantes não terão direito à indenização em decorrência do cancelamento do 

procedimento de contratação, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento da contratação. 

18.3. Os casos omissos do presente edital serão solucionados pelo Pregoeiro. 

18.4. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é 

competente o Foro da Comarca de Campinas, por mais privilegiado que outro seja. 

18.5. O resultado do presente certame será divulgado no endereço eletrônico 

www.funcamp.unicamp.br, 

Campinas, 25 de outubro de 2017. 

 

 

______________________________________________________ 

Lucas Abreu  

Pregoeiro 

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP 

http://www.funcamp.unicamp.br/
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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017 

PROCESSO nº SC 96813-17 

ANEXO I. Especificações do Objeto 

 
MEMORIAL DESCRITIVO Nº 023/2017-Rev2 

 

 

1 – OBJETIVO 

 

Aquisição apenas de equipamentos de ar condicionado e ventilação mecânica para a Enfermaria de 

Hematologia, localizada no 6º pavimento do Hospital de Clínicas da UNICAMP, situado à Rua Vital 

Brasil, nº 251, Cidade Universitária ”Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas – SP. 

 

 

2 – NORMAS TÉCNICAS 
 

A fabricação dos equipamentos referentes a este fornecimento deverá respeitar as normas abaixo 

mencionadas, ou outras internacionalmente reconhecidas e aceitas para casos específicos. 

 

 

 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - 

Handbooks: Fundamentals, Systems, HVAC Applications - Fonte de dados de referência para 

sistemas de ar condicionado, ventilação, aquecimento e refrigeração. 

 

 NBR-5410 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - Instalações elétricas de baixa 

tensão. 

 

 NBR 7256 – Tratamento de Ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR 

EXPANSÃO DIRETA – REFRIGERANTE 410A 

IDENTIFICAÇÃO (TAG) UTA-01 UTA-02 UTA-03 a 11 UTA-22 

LOCAL INSTALADO 
Casa de 

Máquinas 

Casa de 

Máquinas 

Casa de 

Máquinas 

Casa de 

Máquinas 

AMBIENTE ATENDIDO QUARTO 1 QUARTO 2 
QUARTOS 3 a 

11 

Posto 

Enf./Salas 

Apoio/Corredo

res 

QUANTIDADE 1 1 9 1 

S
E

R
P

E
N

T
IN

A
 E

X
P

A
N

S
Ã

O
 

D
IR

E
T

A
 

CALOR SENSÍVEL 
Kcal

/h 
9.403 10.915 5.241 22.429 

CALOR LATENTE 
Kcal

/h 
5.581 7.771 4.422 16.098 

CALOR TOTAL 
Kcal

/h 
14.984 18.686 9.663 38.527 

TBS ENTRADA AR °C 24,6 25,3 26,2 24,6 

TBU ENTRADA AR °C 18,5 19,0 20,2 18,5 

TBS SAÍDA AR °C 11,0 11,0 11,0 12,0 

TBU SAÍDA AR °C 10,0 10,0 10,0 11,0 

T. ENTRADA 

REFRIGERANTE R410A 
°C         
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T. SAÍDA REFRIGERANTE 

R410A 
°C         

Nº DE FILAS (ROWS) 

MÁXIMO 
- 6 6 6 6 

V
E

N
T

IL
A

D
O

R
 D

E
 

IN
S

U
F

L
A

Ç
Ã

O
 

TIPO - 
PLENUM 

FAN 

PLENUM 

FAN 
PLENUM FAN PLENUM FAN 

ROTOR - 
LIMIT 

LOAD 

LIMIT 

LOAD 
LIMIT LOAD LIMIT LOAD 

VAZÂO DE AR m3/h 2.400 2.650 1.200 6.185 

PRESSÃO ESTÁTICA 

EXTERNA 

mmc

a 
60,0 60,0 60,0 35,0 

POTÊNCIA MOTOR VENT. 

INSUFLAM. 
KW 2,2 2,2 1,5 3,7 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA - SIM SIM SIM NÃO 

FILTRAGEM - G4 + F9 G4 + F9 G4 + F9 G4 + F9 

AQUECIMENTO RESISTÊNCIA 
K

W 
6,0 9,0 4,5 NÃO 

UMIDIFICAÇÃO - NÃO NÃO NÃO NÃO 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - 
380V/3F/60H

z 

380V/3F/60

Hz 
380V/3F/60Hz 380V/3F/60Hz 

            

OBSERVAÇÃO 

Gabinetes com filtros G4 / F9 e manômetros diferenciais nos 

módulos de filtragem. Bandeja de condensado em inox. 

Resistência elétrica em inox. 

 

Nota: Filtros H13 terminais não estão no escopo de fornecimento. 

 

 

Das Unidades de Tratamento de Ar: 

 

- Expansão direta com gás refrigerante R410A; 

- Unidade condensadora com compressor scroll inverter, 380V/3F/60Hz; 

- Filtragem G4 e F9; 

- Caixa de mistura com damper de acionamento manual; 

- Posição de montagem horizontal; 

- Tensão de alimentação 380V / 3F / 60Hz; 

- Aquecimento elétrico com resistências em inox aletadas; 

- Bandeja de condensado em aço inox AISI 304; 

- Quadro elétrico completo de força, comando e instrumentação, com IHM tipo LED, com desenhos; 

- PLC para automação dos controles, alarmes, visualizações e indicações dos parâmetros; 

- Módulo variador de potência para controle proporcional do banco de resistências de aquecimento; 

- Inversor de frequência para o motor do ventilador; 

- Transmissor de pressão diferencial para o sistema de controle de vazão constante do ar de insuflação; 

- Indicador de pressão diferencial do filtro fino (manômetro de coluna inclinada); 

- IHM de ambiente para indicações de temperatura e pressão da sala, do tipo LED montada em caixa 

plástica, com alarmes; 

- Intertravado com o respectivo ventilador de exaustão; 

- Deve ser fornecido com todos os sensores, instrumentos de automação e acessórios listados acima; 

- Serviço de comissionamento da automação e intertravamentos, quando do start-up. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VENTILADORES DE EXAUSTÃO 

IDENTIFICAÇÃO (TAG) EX-01 a 11 EX-1A EX-2A EX-22 

LOCAL INSTALADO Sobre o Forro Sobre o Forro Sobre o Forro Casa de Máquinas 

AMBIENTE ATENDIDO Quartos Expurgo Antecamara 
Posto Enf./Salas 

Apoio/Corredores 

QUANTIDADE 

  
11 1 1 1 

VAZÃO DE AR m3/h 300 400 250 1.413 

PRESSÃO ESTÁTICA mmca 5 15 7 10 

TIPO VENTILADOR - 
Axial para duto 

circular in line. 

Axial para 

duto circular in 

line. 

Axial para 

duto circular in 

line. 

Centrífugo, dupla 

aspiração, rotor 

sirocco 

CONSUMO TOTAL W 80 120 80 250 

TIPO DO MOTOR - EC EC EC Indução 

ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA 
- 220V/1F/60Hz 220V/1F/60Hz 220V/1F/60Hz 380V/3F/60Hz 

OBSERVAÇÃO 

  

Com válvula anti 

retorno. 

Acionamento 

intertravado com 

respectiva UTA 

Com válvula 

anti retorno. 

Acionamento 

intertravado 

com UTA-01 

Com válvula 

anti retorno. 

Acionamento 

intertravado 

com UTA-02 

Acionamento 

intertravado com 

UTA-22 

  

IDENTIFICAÇÃO (TAG) 

  
EX-25 EX-26 EX-27 EX-28/29 

LOCAL INSTALADO 

  
Sobre o Forro Sobre o Forro Sobre o Forro Sobre o Forro 

AMBIENTE ATENDIDO 

  
Copa Nutrição Expurgo / DML 

Resíduos / 

Roupas Sujas 
WC - 01/02 

QUANTIDADE 

  
1 1 1 2 

VAZÃO DE AR m3/h 350 450 400 120 

PRESSÃO ESTÁTICA mmca 4 15 15 4 

TIPO VENTILADOR - 
Axial para duto 

circular in line. 

Axial para 

duto circular in 

line. 

Axial para 

duto circular in 

line. 

Axial para duto 

circular in line. 

CONSUMO TOTAL W 80 120 120 80 

TIPO DO MOTOR - AC de indução AC de indução AC de indução AC de indução 

ALIMENTAÇÃO 

ELÉTRICA 
- 220V/1F/60Hz 220V/1F/60Hz 220V/1F/60Hz 220V/1F/60Hz 

OBSERVAÇÃO   

Com válvula anti 

retorno e sem 

intertravamento. 

Com válvula 

anti retorno e 

sem 

intertravamento. 

Com válvula 

anti retorno e 

sem 

intertravamento. 

Com válvula 

anti retorno e sem 

intertravamento. 
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Dos Ventiladores de Exaustão com Motores EC: 

 

- Para controle de pressão positiva dos quartos; 

- Motor com comutação eletrônica e rotação variável; 

- Tensão de alimentação 220V / monofásico / 60Hz; 

- Transmissor de pressão diferencial para o sistema de controle de pressão positiva do quarto; 

- Intertravado com a respectiva unidade de tratamento de ar; 

- Deve ser fornecido todos os sensores, instrumentos de automação e acessórios listados acima; 

- Serviço de comissionamento da automação e intertravamentos, quando do start-up. 

 

 

Nota: Uma única botoeira liga/desliga para o conjunto unidade de tratamento de ar e ventilador de 

exaustão dos quartos. 

 

Dos Intertravamentos e Proteções: 

 

- Os quartos, de 1 a 11, devem ter pressões positivas em relação aos ambientes adjacentes; 

- Cada quarto, de 1 a 11, terá uma UTA e um EXAUSTOR. UTA-01/EX-01 até UTA-11/EX-11. 

- Ao ligar o ar condicionado do quarto, primeiro deve entrar o ventilador da unidade de tratamento de ar e 

após, o ventilador da exaustão automaticamente. 

- Ao desligar o ar condicionado do quarto, primeiro deve desligar o ventilador da exaustão e após, o 

ventilador da unidade de tratamento de ar automaticamente. 

- Em funcionamento normal, se ocorrer uma parada do ventilador da unidade de tratamento de ar, por 

qualquer razão, o ventilador de exaustão deve parar automaticamente e alarmar. 

- A atuação de qualquer proteção do equipamento deve exigir a intervenção humana para reiniciar seu 

funcionamento. 

- Cada conjunto UTA/EXAUSTOR deverá ter um único quadro elétrico completo de força, comando e 

instrumentação. 

- Cada conjunto deverá ser fornecido com as proteções e intertravamentos montados. 

 

Dos Ventiladores de Exaustão com Motores AC: 

 

- Sem automação e sem intertravamento; 

- Tensão de alimentação 220V / monofásico / 60Hz; 

 

Da Caixa de Exaustão EX-22: 

 

- Filtragem G4; 

- Tomada de ar no equipamento para acoplamento de duto, com damper manual; 

- Tensão de alimentação 380V / 3F / 60Hz; 

- Pés com calços de neoprene. 

 

4 - IDENTIFICAÇÃO 
 

Cada equipamento deverá possuir uma placa de identificação, fixada em local visível e de fácil acesso, 

contendo os seguintes dados gravados de forma indelével: 

 

* Nome do fabricante 

* Tipo e modelo 

* Número de série 

* Número de identificação do equipamento (TAG) 

* Vazão de ar  

* Pressão estática externa do ventilador 

* Rotação do ventilador 

* Potência do motor do ventilador 

* Tensão elétrica do motor do ventilador. 

 



 

Av. Érico Veríssimo, nº 1.251 – Distrito de Barão Geraldo – CEP 13083-851 – Campinas/SP 

Fone: (19) 3521-2700 – www.funcamp.unicamp.br 
15 

 

5 - DOCUMENTAÇÃO 
 

O Proponente deverá fornecer no mínimo, os seguintes documentos: 

- Folha de Dados Técnicos de cada UTA e de cada ventilador de exaustão de ar (com a proposta); 

- Desenho Dimensional de cada equipamento, com peso; 

- Manual de Instalação, Operação e Manutenção dos equipamentos; 

- Catálogos dos condicionadores de ar (com a proposta). 

 

6 - FABRICANTES 
 

Fabricantes aceitáveis: TRANE, CARRIER, TROX, YORK, REINTECH, SYSTEMAIR, WEGER 

 

7 – INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 

Deverá ser do tipo digital microprocessado e utilizar conceito PWM (Pulse Width Modulation), com 

características de torque quadrático, adequado a potência e a voltagem do motor. 

Deverá ter gabinete metálico para montagem em parede, devendo ter as seguintes características de 

operação e segurança: 

- filtro de rádio-freqüência, de acordo com a Norma EN-55011, classe A, grupo 1; 

- filtro de harmônicas, de acordo com Norma IEEE-519 (Distorção Harmônica Total) para o tipo de 

ambiente a ser instalado; 

- filtro de transientes provenientes da rede de alimentação; 

- proteção contra curto-circuito, fase-fase e fase-terra; 

- indutâncias trifásicas na saída do conversor; 

- indutâncias para a supressão de interferências na rede intermediária; 

- display para visualização dos parâmetros; 

- chaveamento para funcionamento manual local ou automático remoto; 

- bornes para recebimento do sinal de comando para ligar/desligar o conversor, proveniente do 

controlador externo ou comando remoto; 

- bornes para recebimento de sinal analógico de 4-20mA, para modulação de freqüência do motor, 

proveniente de controladores externos; 

- bornes para envio de sinal de funcionamento normal/defeito para controladores externos; 

- botoeiras de acionamento manual para liga/desliga e controle de velocidade; 

- Placa PID para análise e indicação das vazões de ar; 

Será aplicado na alimentação elétrica do motor do ventilador e será comandados por sensor controlador 

de vazão de ar ou sensor controlador de pressão. 
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8 – RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO 

 

Deverão ser tubo aletadas, com sobre capa em aço inox para, alimentação elétrica em 380V, equilibradas 

em estrela, potências conforme indicado no projeto. 

 

9 – QUADROS ELÉTRICOS 

 

Normas 

 

Os painéis elétricos deverão ser projetados, executados e testados de acordo com as seguintes normas: 

  

ABNT - NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NEMA - National Electrical Manufacturer Association 

ANSI - American National Standards Institute 

IEC - International Electrotecnical Comission 

 

Geral 

 

 Os painéis deverão ser do tipo armário/caixa metálica e terão o escopo de alimentar, proteger e comandar 

os equipamentos do sistema de ar condicionado. 

 

Características Construtivas 

 

- Grau de Proteção: IP-54 

- Bitola da Chapa: 14 MSG (mínima) 

- Estrutura: Chapa dobrada 

- Instalação: Abrigada 

- Fixação: na parede (geral) 

- Acesso: Frontal 

- Componentes: Fixos 

 

Construção 

 

- portas aterradas 

- gaxeta para vedação de neoprene 

- fundo fechado 

- fecho da porta frontal, do tipo lingueta, com chave em fenda ou quadrada 

 

Pintura 

 

Deverá ser anti-corrosiva e acabamento em epoxi pó RAL 7032. 

 

Plaquetas 

 

Deverão ser em acrílico, aparafusadas nas portas frontais dos painéis, cor de fundo preto e cor de letra 

branca. 

 

Barramentos 

 

Deverão ser de cobre eletrolítico, com capacidade de condução de corrente em regime permanente, com 

folga mínima de 25%, e adequados para ambientes a 40°C, juntas prateadas e isolados em epóxi. 

 

Os barramentos deverão ter identificação permanente para cada fase e terra, devendo ser pintado na cor 

azul escuro para fase R, branco para fase S, violeta para fase T, azul para neutro e verde para terra. 

 

Aterramento 

 

Todas as partes metálicas não condutoras que compõe o painel deverão ser ligados a um barramento de 

terra que ficará na parte inferior do painel, correndo por toda a extensão do mesmo. 
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O barramento deverá ser de cobre eletrolítico, adequado para suportar um curto-circuito falta à terra 

sólido, com duração não inferior a do "short-time rating" de qualquer equipamento componente do painel. 

 

Deverão ser fornecidos conectores de pressão próprios para cabos de cobre encordoados. 

 

O invólucro metálico do painel não deverá ser considerado como uma interligação efetiva para 

aterramento. As portas e peças basculantes deverão ser aterradas por meio de cordoalhas flexíveis. 

 

Cabos próximo às saídas dos cabos de força deverão existir sempre terminais que facilitem o aterramento 

de eventuais armações. 

 

Seccionadores 

 

Deverão ser tripolares, tipo rotativo, com acionamento sobre carga, para acionamento direto ou estrela 

triângulo de motores e adequadas às potências dos motores, e dimensionados com folga mínima de 25% 

de sua corrente nominal. 

 

Disjuntores 

 

Deverão ser tripolares ou bipolares, conforme a aplicação, para manobra e proteção de motores. Deverão 

ser dimensionados com folga mínima de 25% de sua corrente nominal e com capacidade de ruptura 

conforme UL 489.  

 

Disjuntores Motores Magnéticos – Térmicos  

 

Deverão ser tripolares, para manobra (acionamento rotativo), proteção e alimentação de motores. Deverão 

ser dimensionados para corrente nominal do motor a ser acionado, serviço AC 3, bem como o calibre de 

corrente. Deverá ser fornecido com bloco de contatos auxiliares, conforme a necessidade indicada nos 

esquemas elétricos. 

 

Contatores  

 

Deverão ser tripolares secos, a ar conforme NEMA, adequados para partida direta de motores de indução 

trifásico e dimensionados com folga mínima de 25% da corrente nominal. 

 

Relés de Tempo 

 

Deverão ser do tipo eletrônico para partidas estrela- triângulo, com vida útil de 10 milhões de manobras e 

pelo menos, 1 (um) contato NA com retardo e 1 (um) NA sem retardo, com faixa de ajuste de 2 a 60s. 

 

Chaves Seletoras 

 

Deverão ser do tipo rotativo, montagem na porta frontal do painel, de acordo com os esquemas indicados 

nos documentos gráficos, fixação pelo topo, manoplas tipo asa e na cor preta. 

 

Contatores Auxiliares 

 

Deverão ser utilizados nos circuitos de comando, acionamento em corrente alternada, número de contatos 

NA e NF de acordo com documentos gráficos, vida útil 30 milhões de manobras. 

 

Botoeiras 

 

As botoeiras, devem ser do tipo "contatos momentâneos". Devem ser operadas externamente sem 

necessidade de abertura da porta do cubículo e possuir dispositivo de travamento na posição "desligada". 

As botoeiras devem ser ligadas aos circuitos de comandos dos contatores. 
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Sinalização 

 

Deverá ser feita através de lâmpadas nas cores normalizadas, para sinalização de equipamento ligado, 

desligado ou falha, respectivamente. 

Deverá ser composto de visor e soquete, em corpo interiço ou separados, de modo a permitir a 

substituição das lâmpadas sem necessidade de abertura da porta. Todas as lâmpadas deverão ser 

alimentadas em 220 V. 

 

10 – TRANSPORTE 

 

Todos os materiais a serem fornecidos serão postos pelo FORNECEDOR no chão do almoxarifado do 

HC/UNICAMP. 

 

O FORNECEDOR deverá prever no transporte todos os seguros aplicáveis. 

 

11 – GARANTIA 

 

Garantia do Sistema 
 

O FORNECEDOR deverá garantir os equipamentos do sistema de ar condicionado e ventilação, quanto 

ao desempenho (dentro das premissas assumidas) contra todo e qualquer defeito que não seja oriundo de 

operação ou manutenção inadequadas, ou ainda desgaste normal. 

 

Período de Garantia 
 

O período de garantia dos equipamentos serão de 12 (doze) meses, contados a partir do start-up. 

  

Substituições 
 

Durante o período de garantia, o FORNECEDOR deverá substituir no menor prazo possível, e sem 

prejuízo para o sistema, todos os equipamentos e componentes, que comprovadamente apresentarem má 

operação, devido à defeitos de fabricação. 

 

Estas substituições serão sem ônus algum para o HC/UNICAMP e não serão considerados também como 

peças de reposição da atividade de manutenção. 

 

12- PRAZO DE ENTREGA  

 

O prazo máximo para a entrega dos equipamentos deverá ser de 90 dias. 

 

13- QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS 

 

Item Qtde Unid. Descrição dos Equipamentos 

1 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, TAG UTA-01, 

EXPANSÃO DIRETA, CAPACIDADE 14.984 KCAL/H, 

VENTILADOR LIMIT LOAD VAZÃO DE AR 2.400  M3/H, 

FILTROS G4/F9, PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DE 60 

MMCA, TENSÃO DE 380V/3F/60HZ.  

2 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, TAG UTA-02, 

EXPANSÃO DIRETA, CAPACIDADE 18.686 KCAL/H, 

VENTILADOR LIMIT LOAD VAZÃO DE AR 2.650  M3/H, 

FILTROS G4/F9, PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DE 60 

MMCA, TENSÃO DE 380V/3F/60HZ COM UNIDADE 
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CONDENSADORA  

3 9 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

UNIDADE TRATAMENTO DE AR, TAG UTA-03 A 11, 

EXPANSÃO DIRETA, CAPACIDADE 9.663 KCAL/H, 

VENTILADOR LIMIT LOAD VAZÃO DE AR 1.200  M3/H, 

FILTROS G4/F9, PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DE 60 

MMCA, TENSÃO DE 380V/3F/60HZ. COM UNIDADE 

CONDENSADORA 

4 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR, TAG UTA-22, 

EXPANSÃO DIRETA, CAPACIDADE 38.527 KCAL/H, 

VENTILADOR LIMIT LOAD VAZÃO DE AR 6.185  M3/H, 

FILTROS G4/F9, PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA DE 35 

MMCA, TENSÃO DE 380V/3F/60HZ. COM UNIDADE 

CONDENSADORA.  

5 11 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-01 A 11, TIPO 

AXIAL PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 300 M3/H, 

PRESSÃO 5 MMCA, MOTOR EC, 220V/1F/60HZ.  

6 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-1A, TIPO AXIAL 

PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 400 M3/H, PRESSÃO 

15 MMCA, MOTOR EC, 220V/1F/60HZ.  

7 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-2A, TIPO AXIAL 

PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 250 M3/H, PRESSÃO 

7 MMCA, MOTOR EC, 220V/1F/60HZ.  

8 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-22, TIPO 

CENTRÍFUGO, DUPLA ASPIRAÇÃO, SIROCCO, VAZÃO 1.413 

M3/H, PRESSÃO 10 MMCA, 380V/3F/60HZ.  

9 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-25, TIPO AXIAL 

PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 350 M3/H, PRESSÃO 

4 MMCA, MOTOR AC INDUÇÃO, 220V/1F/60HZ.  

10 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-26, TIPO AXIAL 

PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 450 M3/H, PRESSÃO 

15 MMCA, MOTOR AC INDUÇÃO, 220V/1F/60HZ.  

11 1 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-27, TIPO AXIAL 

PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 400 M3/H, PRESSÃO 

15 MMCA, MOTOR AC INDUÇÃO, 220V/1F/60HZ.  
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12 2 UN 

ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO, TAG EX-28/29, TIPO AXIAL 

PARA DUTO CIRCULAR IN LINE, VAZÃO 120 M3/H, PRESSÃO 

4 MMCA, MOTOR AC INDUÇÃO, 220V/1F/60HZ.  
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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017 

PROCESSO nº SC 96813-17 

ANEXO II. Modelos 

a) PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a pessoa jurídica: 

OUTORGANTE: (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.042/2017-00, com 

Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, com sede na (Av./R. Xxxxx, nº 000, CEP 00000-000, 

Município/UF), Tel: (00) 0000 0000, Fax: (00) 0000 0000, endereço eletrônico xxxx@xxxxx.xxx.xx, 

neste ato representada por seu (representante legal), o(a) Sr.(ª) (nome do representante legal), que esta 

subscreve, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 00.000.000-0, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 

000.000.000-00, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), nomeia e constitui seu Procurador o(a)------- 

OUTORGADO: Sr.(ª) (nome do procurador), portador(a) da Cédula de Identidade RG 00.000.000-0, 

inscrito no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, a quem confere amplos poderes para----------------------------- 

PODERES: formular ofertas e lances verbais de preços, manifestar intenção de interpor recursos, desistir 

do direito de os interpor, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, concordar, 

discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier e praticar 

todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste mandato, cuja finalidade é--------------------------- 

FINALIDADE: representar a OUTORGANTE perante a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – 

FUNCAMP nos atos relacionados ao procedimento de contratação PREGÃO (PRESENCIAL) n° 

042/2017. 

Local e data 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

Esta procuração deverá ser entregue em separado para credenciamento do participante, no ato da sessão. 

b) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A pessoa jurídica (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com 

Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(ª) (nome 

do representante legal) que esta subscreve, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 00.000.000-0, 

inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, DECLARA, para fins de participação no PREGÃO 

(PRESENCIAL) n° 042/2017, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do 

item 10 do mencionado Edital, estando ciente da sua responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Local e data 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

Esta declaração deverá ser entregue em separado para credenciamento do participante, no ato da sessão. 

c) DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

A pessoa jurídica (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com 

Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(ª) (nome 

do representante legal) que esta subscreve, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 00.000.000-0, 

inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Local e data 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

Esta declaração deverá ser incluída no envelope “DOCUMENTAÇÃO”. 
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d) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

A pessoa jurídica (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com 

Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(ª) (nome 

do representante legal) que esta subscreve, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 00.000.000-0, 

inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, DECLARA, para fins de participação no PREGÃO 

(PRESENCIAL) n° 042/2017, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

Esta declaração deverá ser incluída no envelope “DOCUMENTAÇÃO”. 

e) PROPOSTA 

Local e data 

À 

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP 

A/C: Setor de Licitações e Contratos 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017, objeto: Fornecimento de equipamentos de ar 

condicionado e ventilação mecânica. 

A (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com Inscrição Estadual nº 

000.000.000-00, com sede na (Av./R. Xxxxx, nº 000, CEP 00000-000, Município/UF), Tel: (00) 0000 

0000, Fax: (00) 0000 0000, endereço eletrônico xxxx@xxxxx.xxx.xx, neste ato representada por seu 

(representante legal ou procurador) que esta subscreve, portador da Cédula de Identidade RG n.º 

00.000.000-0, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, após examinar criteriosamente as exigências 

do edital do Pregão em referência e seus anexos, declarando que está ciente e de acordo com todas as 

condições neles previstas, às quais se submete, bem como com todas as condições que possam de 

qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 

nesta proposta e por qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto, vem, por meio desta, 

apresentar sua proposta de fornecimento: 

 

Item Descrição Marca/Fabricante Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1      

(...)      

12      

Preço total da proposta R$ 000.000,00 (valor por extenso). 

Estão incluídos no preço todos os custos e despesas, inclusive instalação, transporte, custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais. 

Esta proposta tem validade de/até: (não inferior a 60 dias contados da data da sessão pública de 

recebimento da documentação e da proposta de preços). 

O prazo de entrega do objeto será de: (não superior ao previsto no Anexo I do Edital). 

O prazo de garantia do objeto será de: (não superior ao previsto no Anexo I do Edital). 

É imprescindível a apresentação dos documentos relacionados abaixo juntamente com a Proposta de 

Preços, sob pena de desclassificação da participante. 

Folha de Dados Técnicos de cada UTA e de cada ventilador de exaustão de ar 

Catálogos dos condicionadores de ar 
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 O responsável pela assinatura do contrato será: 

Nome  Função RG CPF/MF 

(nome) (representante 

legal/procurador) 

00.000.000-0 000.000.000-00 

O pagamento pelo fornecimento deverá ser feito na conta bancária abaixo identificada, de titularidade da 

proponente: 

Banco  Agência Nº da Conta Corrente 

nº e nome 0000-0 000.000-0 

Informações complementares (se houver): ___________________________________ 

Atenciosamente 

Local e data 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

A proposta deverá ser incluída no envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2017 

PROCESSO nº SC 96813-17 

ANEXO III. Minuta de Contrato 

CONTRATO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP 

E (nome da contratada) 

Pelo presente instrumento, de um lado a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP, 

com sede na Av. Érico Veríssimo, nº. 1251, Campus Cidade Universitária Zeferino Vaz/UNICAMP, 

Distrito de Barão Geraldo, CEP 13.083-851, Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob n
o
. 49.607.336/0001-06, 

cadastro municipal sob o nº 25.808-3, por seu representante legal e Diretor Executivo Prof. Dr.      , 

doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, (nome da contratada), inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 00.000.000/0000-00, com Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, com sede na (Av./R. Xxxxx, nº 

000, CEP 00000-000, Município/UF), Tel: (00) 0000 0000, Fax: (00) 0000 0000, endereço eletrônico 

xxxx@xxxxx.xxx.xx, por seu representante legal      , doravante denominada CONTRATADA, têm 

entre si, justo e combinado o presente Contrato de Fornecimento de que trata o PREGÃO 

(PRESENCIAL) n° 042/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento de equipamentos de ar condicionado e ventilação 

mecânica, pela CONTRATADA, para atender necessidade da CONTRATANTE/Convênio 411 - 

AIU/HC/Apoio Institucional, de acordo com o Anexo I do PREGÃO (PRESENCIAL) nº. 042/2017 e a 

proposta da CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento independente de 

transcrição, naquilo que não o contrarie. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência 

2.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor do Contrato 

3.1. O preço a ser pago pelo fornecimento é o descrito abaixo: 

Item Descrição Marca/Fabricante Quantidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1      

(...)      

12      

3.2. No valor definido nesta cláusula está incluída a única e completa remuneração para o objeto 

deste contrato, abrangendo todas as despesas de custos, mão-de-obra, transportes, refeições, 

equipamentos, cargas, armazenagens, seguros, encargos sociais e trabalhistas, bem como segurança do 

trabalho, limpeza durante a execução dos serviços, tributos de qualquer natureza, benefícios e acréscimos 

decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias e quaisquer outras despesas direta ou 

indiretamente relacionadas com a execução total dos serviços, de modo a constituir a única 

contraprestação pela execução do objeto contratual. 

3.3. O valor do contrato, quando for o caso, será reajustado pela variação apresentada pelo Índice de 

Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, com 

observância à legislação vigente, a cada período de um ano após a apresentação da proposta, mediante 

requerimento da CONTRATADA. 

3.3.1. Para efeito do cálculo da parcela a ser reajustada, será utilizada a seguinte fórmula: 

R = P0 [ (IPC) -1] 

 IPC0 

onde: 

R = Valor do reajuste 

P0 = Preço a ser reajustado 

IPC = Índice de Preços ao Consumidor da FIPE correspondente ao mês do reajuste 

IPC0 = Índice de Preços ao Consumidor da FIPE referente ao mês da data do recebimento 

da proposta da Contratada ou do mês correspondente ao do início da última anuidade. 

FUNCAMP – Contrato nº 000/2017 

PROCESSO nº SC 96813-17 
CONVÊNIO nº 411 

Sem Garantia 
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CLÁUSULA QUARTA – Dos Recursos Financeiros 

4.1. Os recursos financeiros para a execução deste contrato são provenientes do Convênio indicado 

na Cláusula Primeira deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – Do Recebimento do Objeto 

5.1. O objeto deste procedimento será recebido provisoriamente no ato de entrega, desde que não 

haja qualquer impropriedade explícita no objeto contratual. 

5.2. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento 

provisório, desde que comprovada a adequação do objeto contratual aos termos do Edital, da proposta e 

do Contrato e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições. 

5.2.1. O prazo estabelecido neste subitem será excepcionado na hipótese da não adequação da obra ou 

serviço ao objeto contratado, situação em que o termo de recebimento definitivo só será emitido 

após completa adequação do objeto. 

5.3. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no fornecimento, fica a 

CONTRATADA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE. 

5.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA – Do Pagamento 

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem 

bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura acompanhada do 

recebimento provisório, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 

6.2. Na hipótese de irregularidades no objeto, no todo ou em parte, a contagem do prazo para 

pagamento iniciar-se-á a partir da data do seu saneamento. 

6.3. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o 

prestador de serviços, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - FIPE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva 

realização. 

6.3.1. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

uma de suas obrigações em face da CONTRATANTE ou em face de terceiros e que repercutam 

no patrimônio da CONTRATANTE. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou a atualização monetária. 

6.4. A CONTRATADA deverá fazer constar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do presente 

contrato, a fim de agilizar o pagamento, apresentando-a no Setor de Licitações e Contratos da 

CONTRATANTE, em sua sede, ou enviando-a eletronicamente ao endereço 

pagamento.compras@funcamp.unicamp.br. 

6.5. Os valores correspondentes às eventuais multas contratuais que forem aplicadas à 

CONTRATADA e das perdas e danos que ela e/ou seus prepostos derem causa serão objetos de desconto 

do pagamento, desde já por ela autorizado. 

6.6. É expressamente vedada a colocação do crédito da CONTRATADA em cobrança ou negociação 

do respectivo título (cláusula não à ordem), inclusive através de endosso ou cessão de crédito. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Obrigações das Partes 

7.1. São obrigações da CONTRATADA: 

7.1.1. Iniciar a execução do objeto contratual imediatamente após autorizada, observando a indicação 

técnica, critérios estabelecidos, modificações e materiais indicados. 

7.1.2. Fornecer e utilizar, na execução do objeto contratual, mão-de-obra adequada e ferramentas, 

equipamentos, insumos e materiais adequados, novos e de primeira qualidade, necessários à 

perfeita e integral execução dos serviços, discriminados no Anexo I, que deverão satisfazer os 

padrões aconselhados pela técnica moderna e atender a todas as exigências das Normas 

Brasileiras ABNT e INMETRO vigentes, bem como especificações dos fabricantes. 
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7.1.3. Reparar por sua conta, os danos causados a CONTRATANTE e a terceiros em decorrência do 

objeto contratual, ressalvadas as despesas correspondentes a danos e perdas resultantes de atos 

da CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

7.1.4. Responsabilizar-se pelos pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relação empregatícia 

com seus empregados que irão executar o objeto contratual que ora se compromete, tais como: 

salários, vantagens, verbas rescisórias, encargos, inclusive sociais e previdenciários, por ela 

devendo responder judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipótese de vínculo 

empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE. 

7.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto desta contratação ou no seu transporte, cujas despesas correrão por sua 

conta. 

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação. 

7.1.7. Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento das atividades, 

objeto da contratação, sendo vedada, sem autorização por escrito, a divulgação de quaisquer 

dados relativos ao objeto do presente contrato. 

7.1.8. Não transferir ou ceder a terceiros, total ou parcialmente, e a qualquer título, os direitos, 

obrigações e créditos oriundos do presente contrato, sem a prévia concordância por escrito da 

CONTRATANTE. 

7.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do contrato em até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

a) O limite das supressões poderá ser excedido por convenção das partes. 

7.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

7.2.1. Resolver as dúvidas e questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhe soluções rápidas e 

adequadas. 

7.2.2. Efetuar o pagamento nos termos previstos neste contrato, desde que a CONTRATADA cumpra 

suas obrigações contratuais. 

CLÁUSULA OITAVA - Das Responsabilidades da Contratada 

8.1. A CONTRATADA responsabiliza-se: 

8.1.1. pelas obrigações trabalhistas referentes ao pessoal que empregar para a execução do objeto deste 

contrato, direta ou indiretamente e – na hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas 

movidas contra a CONTRATADA por seus empregados e/ou subcontratados, em litisconsórcio 

passivo ou não com a CONTRATANTE – por dar quitação à CONTRATANTE dos valores 

retidos dos pagamentos equivalentes a quantias suficientes à garantia de eventuais 

condenações/indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das respectivas decisões 

judiciais; e 

8.1.2. pelo ressarcimento à CONTRATANTE de qualquer despesa que, em decorrência de ações 

judiciais, esta vier a ser condenada a pagar. 

CLÁUSULA NONA - Das Penalidades 

9.1. A CONTRATADA está sujeita às seguintes multas, em relação aos prazos fixados em 

decorrência da presente contratação, cujo cálculo tomará por base o valor da contratação: 

9.1.1. atraso até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

9.1.2. atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia. 

9.1.3. os atrasos superiores a 45 (quarenta e cinco) dias serão considerados como inexecução 

parcial ou total do contrato, hipótese em que a multa prevista nesta cláusula será substituída 

pelo disposto nas Cláusulas 9.2.3 ou 9.2.4, conforme o caso. 

9.2. Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades, sem prejuízo do registro da ocorrência no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE: 

9.2.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade. 
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9.2.2. multa equivalente a 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor da contratação, por 

cláusula contratual descumprida. 

9.2.3. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, pela inexecução parcial do 

contrato. 

9.2.4. multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, pela inexecução total do 

contrato. 

9.2.5. suspensão dos direitos de participar de procedimentos de contratação e contratar com a 

FUNCAMP pelo prazo de 02 (dois) anos. 

9.3. A aplicação das penalidades capituladas nos itens acima são independentes e cumulativas, sem 

prejuízo das perdas e danos. 

9.4. A aplicação da penalidade será formalizada por despacho do Diretor Executivo da FUNCAMP, 

assegurada defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua notificação para 

tanto. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Hipóteses de Rescisão Contratual 

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato pela CONTRATADA ensejará a sua denúncia pela 

CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do 

disposto na cláusula anterior. 

10.2. Na hipótese de denúncia, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 

rompimento. 

10.3. Constituem motivo para a denúncia deste contrato: 

10.3.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

10.3.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

10.3.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

10.3.4. o atraso injustificado no início da prestação do fornecimento; 

10.3.5. a paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

10.3.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no procedimento de competição que originou o presente contrato; 

10.3.7. o desatendimento das determinações regulares do preposto designado para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução; 

10.3.8. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

10.3.9. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

10.3.10. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da pessoa jurídica, que 

prejudique a execução do contrato;  

10.3.11. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela CONTRATANTE; 

10.3.12. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

10.4. A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir unilateralmente o contrato, procedendo à 

notificação prévia à CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Do Foro 

11.1 Os contratantes elegem o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste contrato. 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo. 

Campinas, 00 de mês de 0000. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP 

CONTRATANTE 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome da CONTRATADA) 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas 

 
 

1.____________________________________________________ 

Nome:       
RG:       

Testemunha 

 
 

2.________________________________________________ 

Nome: 
RG: 

 


