
 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019  

PROCESSO N° 2115/2019 
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/10/2019 

HORÁRIO: 10:00 horas 
LOCAL: Sala de Pregão da Fundação Zerbini 

 
A Fundação Zerbini torna público que realizará a licitação, na modalidade PREGÃO PRIVADO tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e 
Mão-de-Obra para Construção de Estrutura Metálica e Laje do andar térreo do Bloco I, conforme 
especificação constante do Memorial Descritivo do Anexo I, visando ao atendimento das demandas do Instituto 
do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (“InCor - 
HCFMUSP”) em suas dependências, conforme descrito neste Edital e seus demais Anexos, e em conformidade 
com a Lei Federal nº 10.520, de  17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 
 
SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DE PREGÃO: 
 
A DECLARAÇÃO de pleno atendimento aos requisitos da habilitação e os envelopes contendo a PROPOSTA DE 
PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO definidos neste Edital serão recebidos no endereço, data e 
hora abaixo mencionados. 
 
ENDEREÇO: Sala do Pregão da Fundação Zerbini, localizada na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, 
Subsolo, Bloco II, Setor de Compras, bairro Cerqueira César, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
 
DATA: 14 de Outubro de 2019, às 10:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de 
Apoio. 
 
I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 O presente PREGÃO PRIVADO tipo MENOR PREÇO GLOBAL tem por objeto a Contratação de Empresa 
Especializada para Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra para Construção de Estrutura Metálica e 
Laje do andar térreo do Bloco I, a ser executada nas dependências do andar térreo do Bloco I do Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, localizado na 
Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“InCor-HCFMUSP”), 
de acordo com as especificações constantes do Memorial Descritivo (“Anexo I”) e de acordo com as demais 
condições constantes deste Edital e seus demais Anexos. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 Poderão participar do presente procedimento os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que atenderem a todas as exigências e às condições constantes deste Edital e de seus Anexos. 
 
2.2 Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no País; os interessados que se 
encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição; os interessados que estiverem em débito com a Fundação Zerbini; empresas 
cujos dirigentes façam parte do quadro funcionários da Fundação Zerbini ou de servidores do Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ou mantiveram 
essa situação no prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes da realização deste procedimento; nem aqueles 
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 
suspensão ou impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública. 



 

2.2.1 O Pregoeiro poderá a seu critério efetuar consulta no site  www.sancoes.sp.gov.br  para averiguar se 
qualquer interessado em participar do Pregão foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punido com suspensão ou impedimento do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública. Caso as informações constantes do site www.sancoes.sp.gov.br estiverem indisponíveis 
em razão do disposto na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (“Lei Eleitoral”) ou por qualquer motivo 
independentemente de sua natureza, o Pregoeiro consignará tal fato na ata da Sessão Pública, sem prejuízo da 
vedação constante do final do item 2.2 acima e da declaração do Anexo VII. 
 
2.3 Os interessados em participar do certame deverão, obrigatoriamente, efetuar a vistoria prévia nos locais 
onde serão executados os serviços, devidamente acompanhados por profissional designado pelo Departamento 
de Gerenciamento de Obras do InCor-HCFMUSP. O agendamento da respectiva visita deverá ser realizado 
através do telefone (11) 2661-5008 das 09h às 15h.  
 
2.4 A vistoria técnica deverá ser agendada préviamente, conforme estabelecido no item anterior. Os 
interessados em participar do certame devem dirigir-se ao local de execução dos serviços, localizado na 
Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, andar: TÉRREO - Bairro Cerqueira César – São Paulo, 
Bloco II - Prédio do INSTITUTO do CORAÇÃO (Departamento de Gerenciamento de Obras). 
 
2.5 A referida vistoria terá como finalidade a verificação das condições locais, para avaliação própria da 
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipe necessária à execução dos serviços e a realização do 
objeto do PREGÃO, forma e condições da prestação dos serviços, meios de acesso aos locais e para a 
obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários para a preparação de sua proposta. 
 
2.6 Os representantes dos participantes deverão se apresentar no local indicado, no dia e horário 

estabelecidos pela Fundação Zerbini, que fornecerá, após a vistoria, Atestado Comprobatório de sua 
realização, conforme Anexo III, que deverá ser entregue juntamente com os documentos 
de Credenciamento solicitados no presente Edital. A falta deste implicará no 
descredenciamento da participante em prosseguir no PREGÃO. 
 
2.7 A vistoria deverá ser realizada por representante legal da empresa interessada em participar do 
procedimento ou pessoa capaz por ela indicada, mediante a apresentação, respectivamente, de cópia do 
contrato ou estatuto social e, se for o caso, devidamente acompanhada de procuração outorgada por instrumento 
particular, que será entregue ao profissional destacado pelo Departamento de Gerenciamento de Obras do 
InCor, quando da chegada ao local indicado e agendado. 
 
2.8   Em hipótese alguma será designada nova data e horário para realização da vistoria, bem como não 
será preenchido, pela Fundação Zerbini, o documento em questão. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados, impreterivelmente, os seguintes documentos: 
 
a)  Tratando-se de representante legal, o estatuto social e ata de eleição de diretoria, contrato social ou 
instrumento equivalente devidamente arquivado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples do ato 
constitutivo e, quando cabível, ata de eleição de diretoria devidamente arquivada no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; e 
 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, com firma reconhecida, 
do qual constem poderes específicos para representar a participante em licitações de qualquer modalidade 
aberto por entidades privadas, podendo para tanto negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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interposição, assumir todos os direitos e obrigações oriundos da licitação, assinar contrato e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao presente certame licitatório, podendo ainda, a seu critério, substabelecer, no todo ou 

em parte, com ou sem reserva, os poderes conferidos, conforme modelo do Anexo IV, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" acima, que comprove os poderes de quem assinou 
o referido instrumento de procuração. 
 
3.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 
que  contenha foto. 
 
3.3 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada participante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma empresa. 
 
3.4 A ausência do representante legal ou procurador da participante credenciada, em qualquer momento da 
sessão, importará na imediata exclusão da participante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
 
3.5 Os documentos mencionados nesta Seção III devem ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada conforme estabelece o item 18.3 deste Edital, fora dos envelopes que conterão a PROPOSTA DE 
PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO definidos neste Edital. 
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1 A DECLARAÇÃO de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo V deste Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes que conterão a PROPOSTA 
DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO definidos neste Edital. 
 
4.2 Os envelopes de PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos 
pelo Pregoeiro e deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além da denominação da participante, os seguintes dizeres: 
 
PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 023/2019 
PROCESSO: 2115/2019 
NOME EMPRESARIAL DA PARTICIPANTE  
ENVELOPE 01 
PROPOSTA DE PREÇO 
 
PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 023/2019 
PROCESSO: 2115/2019 
NOME EMPRESARIAL DA PARTICIPANTE  
ENVELOPE 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.3 A PROPOSTA DE PREÇO e as declarações deverão ser elaboradas em papel timbrado da participante 
e redigidas em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressas, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e rubricadas em todas as 
páginas, datada e assinada pelo representante legal da participante ou pelo procurador dela e nos moldes do 
Anexo VIII deste Edital. 
 
4.4 Todos os documentos apresentados nos envelopes 1 e 2 deverão ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada, conforme estabelece o item 18.3 deste Edital. 
 



 

 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1 O envelope 01, relativo à PROPOSTA DE PREÇO, deverá seguir o modelo do Anexo VIII deste Edital e 
conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome empresarial, endereço completo, número do: (i) CNPJ, (ii) inscrição estadual e (iii) inscrição 
municipal da participante; 
 
b) Número do PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; 
 
c) Número de registro perante o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou perante o 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme aplicável, acompanhado da lista dos profissionais 
legalmente habilitados; 
 
d) Número do Processo; 
 
e) Descrição precisa do objeto indicado no Anexo I do presente PREGÃO; 
 
f) Os preços unitário e global, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, nele 
já incluídos os tributos, taxas e encargos fiscais e sociais, diretos e indiretos, assim como todos e quaisquer 
custos relacionados à prestação dos serviços objeto do PREGÃO, de forma exemplificativa, mas não exaustiva, 
com materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, limpeza, retirada de entulho, e quaisquer outros 
necessários à execução do objeto deste procedimento; 
 
g) Memorial descritivo dos materiais a serem utilizados (detalhar marca, modelo e tipo de material a ser 
utilizado); 
 
h) Cronograma de execução e forma de pagamento de cada etapa do serviço efetivamente contratado, 
conforme tabela abaixo: 
 
 

Descrição da etapa a ser executada Período da execução Forma de Pagamento 

   

   

   

 
i) Prazo de pagamento: 15 dias após medição e recebimento da Nota Fiscal nos termos do Edital e do 
Contrato; 
 
j) Prazo de início da prestação de serviços: 1º dia útil após a assinatura do Contrato; 
 
k) Dados da conta corrente bancária para depósito do pagamento: (inserir Nome do Banco, conta corrente 



 

e agência); 
l) A proposta terá 90 (noventa) dias de validade. 
 
m) A obra deverá ser executada em até 60 (sessenta) dias, sendo que antes do início da obra a 
Contratada deverá fornecer um cronograma detalhado dos serviços a serem realizados juntamente com o 
dimensionamento da equipe de trabalho. 
 
5.2 A PROPOSTA DE PREÇO deverá seguir os moldes constantes no Anexo VIII deste Edital. 
 
5.3 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto do certame, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má intepretação por parte da 
participante. 
 
5.4 A apresentação da PROPOSTA DE PREÇO pela participante implica na declaração de conhecimento e 
aceitação de todos os termos e condições do presente PREGÃO PRIVADO. 
 
5.5 A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter de um resultado, não sendo considerada oferta de vantagem não prevista neste Edital ou 
baseada nas propostas das demais participantes. 
 
5.6 Cada participante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer participante, por 
intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma PROPOSTA DE PREÇO todas 
serão excluídas, sendo a participante excluída do procedimento. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1 O envelope 02, relativo aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter os documentos a seguir  
relacionados: 
 
6.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, para 
as sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos 
administradores; 
 
c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de documento de eleição da Diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir. 
 
6.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede da participante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 
 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou da sede da 



 

participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 
d) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, quais sejam: 
 
(d.i) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e ao INSS 
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União e ao INSS; 
 
(d.ii) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Estaduais; e (d.iii) Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 
Tributos Municipais. 
 
e) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“CRF-FGTS”); 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (“CNDT”), nos termos da Lei Federal nº. 12.440, de 7 de julho 
de 2011. 
 
6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Atestado de bom desempenho anterior em contrato de mesma natureza, fornecido(s) pelo(s) cliente(s) 
da participante, devendo ser atestado que a participante prestou o serviço relativo ao(s) objeto(s) que está sendo 
licitado em quantidade e características iguais ou superiores ao previsto no Memorial Descritivo; 
 
b) Comprovação da existência de profissional devidamente registrado como responsável técnico pela participante 
perante o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 
 
6.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Balanço patrimonial do último exercício social. 
 
b) Declaração assinada pelo contador da participante que comprove: (i) que o índice de Liquidez 

Geral é igual ou superior a 01 (um) mediante aplicação da fórmula abaixo ou (ii) a existência de capital mínimo 

ou de patrimônio líquido mínimo correspondente até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

 
sendo que: 

 
c) Certidão Negativa de falência, recuperação judicial extrajudicial da participante, com validade de 60 
(sessenta) dias. 
 
6.6 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.6.1 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. 

LG =  AC + ARLP 
PC+PELP 

a) LG significa Liquidez Geral 
b) AC significa Ativo Circulante 
c) ARLP significa Ativo Realizável a Longo Prazo 
d) PC significa Passivo Circulante 

e) PELP significa Passivo Exigível a Longo Prazo 



 

 
 
6.6.2 Se o participante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.6.3.      Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do participante. 
 
6.6.4 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante 
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 
 
6.6.5 Serão considerados aceitos como na forma da lei, o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e  
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
a) publicados em Diário Oficial; ou; 
b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da participante; 
ou, 
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da participante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento. 
 
6.6.6. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 32 da Lei 8.666/93, será facultada aos participantes a 
substituição dos documentos de habilitação exigidos no Capítulo VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, deste Edital, pelo comprovante de registro cadastral, no ramo de atividade 
compatível com o objeto do certame, emitido pelo Sistema Unificado de Fornecedores, registro cadastral oficial do 
Poder Executivo Federal, nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010, do Ministério do 
Planejamento Orçamento, Gestão, e Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as suas atualizações 
posteriores (“SICAF”), mediante a apresentação de declaração emitida por meio do órgão público federal. 
 
6.6.7. A declaração supracitada deverá ser apresentada acompanhada dos documentos relacionados no 
Capítulo VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, que não tenham sido 
apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade 
vencidos, na data de apresentação das propostas. 
 
6.6.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 
6.6.9. As Declarações emitidas pela participante deverão ser elaboradas em papel timbrado da participante e 
redigidas em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressas, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e rubricadas em todas as 
páginas, datada e assinada pelo representante legal da participante ou pelo procurador dela e nos moldes dos 
Anexos V, VI e VII deste Edital. 
 
6.7 DECLARAÇÕES 
 
a) Declaração da participante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que 
atende a todos os requisitos deste Edital, assim como que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições legais, para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, conforme Anexo V deste 
Edital; 

 
b) Declaração da participante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto 



 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com Decreto Estadual nº 42.911, de 06 de 
março de 1998, conforme Anexo VI deste Edital; 
 
c) Declaração da participante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar, conforme Anexo VII deste Edital. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
VII.I DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do PREGÃO 
PRIVADO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar da licitação, com duração mínima de 15 (quinze) minutos. 
 
7.2 Após o credenciamento, as participantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V deste Edital e, em 
envelopes separados, PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo, portanto, 
encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novas participantes. 
 
VII.II - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DECLARAÇÃO DA VENCEDORA 
 
7.3 Ato contínuo será aberto o envelope PROPOSTA DE PREÇO apresentado pelas participantes 
credenciadas. A seguir será efetuada a análise da PROPOSTA DE PREÇO pelo Pregoeiro, que verificará o 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as PROPOSTAS 
DE PREÇO: 
 
a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital; 
 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em PROPOSTA DE PREÇO das demais participantes, 
 
7.3.1    A desclassificação dar-se-á por decisão motivada do Pregoeiro. 
 
7.4 As PROPOSTAS DE PREÇO classificadas serão selecionadas para a etapa de lances. 
 
7.5 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas em propostas das demais participantes. 
 
7.6 Será selecionada pelo Pregoeiro a PROPOSTA de menor preço global. 
 
7.7 Não havendo, pelo menos, 03 (três) PROPOSTAS DE PREÇO na condição estabelecida no item 7.6 
acima, serão selecionadas as 03 (três) melhores PROPOSTAS DE PREÇO. 
 
7.8 Havendo uma só participante credenciada, uma única PROPOSTA DE PREÇO válida ou se nenhuma 
das participantes ofertar lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros 
aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão 
ou prosseguir com o certame. 
 
7.9 Em seguida, às participantes selecionadas nos termos do item 7.6 acima, será dada oportunidade para 
nova disputa, sendo que a participante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços de até 10% 
(dez por cento) superiores àquelas, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos de valores distintos e 
decrescentes, até a declaração da vencedora. 
 
7.10 Na hipótese da situação estabelecida no item 7.7, acima, as participantes ofertantes das melhores 



 

PROPOSTAS DE PREÇO poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos. 
 
 
7.11 Se os preços ofertados por duas ou mais participantes forem idênticos, a ordem para oferta de lances 
será decidida por sorteio, facultando-se à participante vencedora do sorteio escolher sua posição em relação às 
demais participantes empatadas. 
 
7.12 Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado. 
 
7.13 A participante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro ficará excluída das 
rodadas  posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de classificação de sua 
proposta ao final da etapa competitiva. 
 
7.14 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a participante proponente que 
descumprir sua proposta às penalidades constantes na Seção XI deste Edital. 
 
7.15 Caso não mais se realizem lances verbais, será considerada encerrada a etapa de lances. Serão 
classificadas as propostas, adotado o critério do menor preço global, observando-se as condições e requisitos 
deste Edital e seus Anexos. 
 
7.16 O Pregoeiro poderá negociar com a participante da oferta de menor valor global com vistas à redução 
do preço. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a proposta com menor preço global e decidirá, 
motivadamente, acerca de  sua aceitabilidade. 
 
7.17 O critério de aceitabilidade dos preços de mercado propostos pelas participantes será o de 
compatibilidade com os preços praticados pelo mercado, coerentes com a prestação do serviço do objeto ora 
licitado. 
 
7.18 Considerada aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope contendo 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da(s) participante(s) vencedora(s), para verificação das condições de sua 
habilitação. 
 
7.19 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, poderão 
ser  saneadas na Sessão Pública do PREGÃO PRIVADO, no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, mediante: 
 
a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
7.20 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.21 A Fundação Zerbini não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a participante será inabilitada. 
 
7.22 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a participante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
7.23 Se a oferta não for aceitável ou se o participante desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das participantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus Anexos, sendo a respectiva 
participante declarada vencedora. 



 

 
 
 
VIII - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1 Até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para abertura dos trabalhos, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
 
8.1.1     Não será admitida impugnação do edital por fac-símile ou via e-mail. 
 
8.2 A impugnação será dirigida à autoridade superior que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
 
8.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização da sessão 
pública. 

IX – DOS RECURSOS 
 

9.1 Das decisões de inabilitação de participante, revogação do PREGÃO PRIVADO e declaração da(s) 
vencedora(s), qualquer participante poderá manifestar intenção motivada de apresentar recurso cujas razões 
recursais serão apresentadas em 2 (dois) dias úteis, computando-se no prazo recursal o dia da Sessão Pública 
do PREGÃO PRIVADO. As demais participantes, no mesmo ato, restarão intimadas para apresentar suas 
contrarrazões de recurso em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo concedida vista imediata dos autos. 
 
9.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o direito que a participante 
deseja ser revisto pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 
 
9.3 As razões de recurso, bem como as contrarrazões de recurso deverão ser endereçadas à Assessoria 
Jurídica da Fundação Zerbini mediante protocolo, no endereço e horário abaixo: 
 
Setor de Compras da Fundação Zerbini, 
Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, Subsolo, bloco II.  
Bairro Cerqueira César, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  
De segunda à sexta-feira das 10:00 as 17:00 
 
9.3.1 Não será admitida apresentação de razões de recurso ou de suas contrarrazões por fac-símile ou via e-
mail. 

 
9.3.2 O recurso interposto no prazo deste Edital contra decisão da Comissão não terá efeito suspensivo, 
salvo decisão em contrário da Assessoria Jurídica da Fundação Zerbini.  
 
9.3.3 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
9.3.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento e 
será divulgado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do fim do prazo das contrarrazões. 
 
9.3.5 As participantes poderão, a seu exclusivo critério, renunciar ao seu direito de interposição de recurso 
decaindo, desta feita, o seu direito de recorrer.  
 
X - DA HOMOLOGAÇÃO 
 



 

10.1 Decididos os recursos interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto à participante vencedora. 
 
XI - DAS SANÇÕES 
 
11.1 A participante que não mantiver a proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar ou fraudar na execução 
do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será punida com o 
impedimento de  contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano, sem prejuízo das multas previstas 
em edital, contrato e das demais sanções previstas na legislação. 
 
11.2 A Fundação Zerbini poderá aplicar à participante multa por atraso na execução dos serviços objeto 
deste Edital conforme especificação constante no Anexo I equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor mensal 
dos serviços entregue como atraso, por dia de atraso, limitado até 20% (vinte por cento) do valor mensal do 
Contrato. 
 
11.3 A Fundação Zerbini poderá aplicar à participante multa por atraso na entrega dos Materiais equivalente 
a 1% (um por cento) sobre o valor total dos Materiais entregues com atraso por dia de atraso, limitado até 20% 
(vinte por cento) do valor global do Contrato. 
 
11.4 A Fundação Zerbini poderá aplicar à participante multa por inexecução total do Contrato, equivalente a 
20% (vinte por cento) do valor global da contratação. 

XII – DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1 A contratação decorrente deste PREGÃO PRIVADO será formalizada mediante assinatura do contrato 
de acordo com a minuta do Anexo IXI deste Edital. 
 
12.1.1  A participante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua 
convocação, por escrito, por meio eletrônico, para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
12.1.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
da adjudicatária e aceita pela Fundação Zerbini.        
 
12.1.1.2 Para assinatura do contrato, QUE DEVERÁ SER PESSOALMENTE NA FUNDAÇÃO ZERBINI, será 
exigida a apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular com firma 
reconhecida do representante que irá assiná-lo, onde comprove a outorga de poderes, na forma da lei. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou 
contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
12.1.2 Se, por ocasião da formalização do contrato as certidões de regularidade da(s) vencedora(s) perante o 
INSS, CNDT, FGTS, e Fazendas Federal, Estadual e Municipal estiverem com os prazos de validade vencidos a 
Fundação Zerbini verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
12.1.3 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a(s) vencedora(s) será(ao) 
notificada(s) para que no prazo de 2 (dois) dias úteis comprove(m) a situação de regularidade de que trata o item 
15.1.2 acima, mediante apresentação das respectivas certidões com prazo de validade em vigor, sob pena de a 
contratação não se realizar.  
 



 

 
 
 
12.2 Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista na conforme estabelecido 
nos itens 12.1.1 e 12.1.2 acima ou se recusar a assinar o Contrato, serão convocadas as demais participantes 
classificadas para participar de nova Sessão Pública do Pregão Presencial, com vistas à celebração da 
contratação. 
 
12.2.1 Essa nova Sessão será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do 
aviso. 
 
12.2.2  A divulgação ocorrerá mediante remessa de e-mail e poderá também, a critério da Fundação Zerbini, ser 
divulgado no site www.zerbini.org.br 
 
XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1. As obrigações relacionadas ao objeto deste Edital estão dispostas no Anexo IX, com as quais a participante 
vencedora declara conhecer e concordar com o integral cumprimento, sem prejuízo das demais disposições 
contidas neste Edital e em seus anexos. 
 
XIV - DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PREGÃO 
 
14.1 A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital, 
nos espaços que compreendem o andar térreo do Bloco II, a Torre de interligação entre os Blocos I e II e as 
coberturas do Bloco I e II do InCor-HCFMUSP. 
 
14.2 É vedada a subcontratação total do objeto deste PREGÃO, sendo permitida a subcontratação parcial 
mediante anuência expressa da Fundação Zerbini. Na hipótese de subcontratação parcial competirá à 
Contratada a responsabilidade integral pelos serviços executados pela subcontratada. 
 
14.3 Aplica-se ao presente certame o disposto no artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
 
14.4 As demais obrigações, termos e condições de fornecimento encontram-se dispostos na minuta do 
Contrato do Anexo IX deste Edital. 
 
XV – DO PAGAMENTO 
 
15.1 Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente de titularidade da Contratada no 
prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento da medição e da respectiva Nota Fiscal. 
 
15.2 A Nota Fiscal somente será emitida após aprovação do Gestor do contrato da etapa descrita no 
cronograma de execução. 
 
15.3 Caso a Contratada entregue a Nota Fiscal em desconformidade com quaisquer dos procedimentos 
desta cláusula ou com a legislação em vigor, a Fundação Zerbini devolverá a Nota Fiscal sendo que o seu 
pagamento será adiado, sem acréscimo de espécie alguma, contando-se novo prazo a partir do recebimento da 
nova Nota Fiscal devidamente corrigida. 
 
XVI – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
16.1     O Contrato terá vigência conforme estabelecido na minuta constante do Anexo IX deste Edital. 

http://www.zerbini.org.br/


 

 
 
 
16.1.1   Os termos e disposições de responsabilidade civil, obrigações e responsabilidade por encargos 
trabalhista, tributário e fiscal, Sigilo e Confidencialidade e responsabilidade trabalhista contidos na minuta do 
Contrato do Anexo IX deste Edital, sobreviverão após seu término, independente do motivo. 
 
XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1   Os recursos financeiros necessários ao pagamento do Contrato serão originários de recursos 
fundacionais. 
 
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 As normas que disciplinam esta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a publicidade e igualdade de oportunidade entre as participantes, sem comprometimento do 
cumprimento da lei aplicável. 
 
18.2 O presente Edital, seus Anexos e a proposta da participante vencedora integrarão o Contrato, 
independentemente de sua transcrição. 
 
18.3 Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados. A 
autenticação dos documentos feita pelo Pregoeiro deverá ser solicitada até, no máximo, o dia útil anterior à data 
marcada para a abertura do presente certame licitatório, não sendo feita nenhuma autenticação na data da 
abertura. Caso a participante não autenticar os documentos junto ao Pregoeiro até a data mencionada, deverá 
fazê-lo em cartório. 
 
18.4 É vedada a subcontratação total do objeto deste PREGÃO PRIVADO, sendo permitida a subcontratação 
parcial mediante anuência expressa da Fundação Zerbini. Na hipótese de subcontratação parcial competirá à 
Contratada a responsabilidade integral pelos serviços executados pela subcontratada. 
 
18.4.1 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados eletronicamente para o endereço: 
comprasfz@incor.usp.br 
 
18.5 O resultado do presente certame será divulgado aos participantes na ata de Sessão Pública e poderá 
ser divulgado no site www.zerbini.org.br 
 
18.6 Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada 
no Setor de Compras da Fundação Zerbini, localizado na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, Subsolo 
do Bloco II Prédio do Instituto do Coração, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo prazo 10 (dez) dias 
úteis a contar da celebração do Contrato com a(s) Adjudicatária(s). Os envelopes não retirados, transcorrido o 
prazo estabelecido neste item serão inutilizados. 
 
18.7 Integram o presente Edital como parte indissociável:  
 
18.8 Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada 
no Setor de Compras da Fundação Zerbini, localizado na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, Subsolo 
do Bloco II Prédio do Instituto do Coração, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo prazo 10 (dez) dias 
úteis a contar da celebração do Contrato com a(s) Adjudicatária(s). Os envelopes não retirados, transcorrido o 
prazo estabelecido neste item serão inutilizados. 
 
18.9 Integram o presente Edital como parte indissociável:  
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Anexo I – Memorial Descritivo 
Anexo II – Planilha de Materiais Quantitativa/Orientativa e Desenhos Técnicos/Projetos; 
Anexo III – Atestado de Vistoria Técnica;  
Anexo IV - Modelo de Procuração; 
Anexo V - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  
Anexo VI – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;  
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo VIII – Modelo de Proposta de Preço; e  
Anexo IX – Minuta de Contrato. 
 
18.10 Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes deste Pregão Privado. 
 
18.11 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que 
caiba direito a qualquer indenização. 
 
18.12 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase deste Pregão Privado. 
 
18.13 A participante vencedora se vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial global do contrato. 
 
18.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á a do vencimento, salvo disposição em contrário no Edital. 
 
18.15 Nos casos omissos serão aplicáveis as demais disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e na  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
18.14. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste PREGÃO PRIVADO DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Paulo, por mais 
privilegiado que outro seja. 
 
São Paulo, 24 de Setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

Rita de Cássia Boro Ferreira 
Diretora de Suprimentos 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

Valmir Oliveira/Edina Almeida/Angela Spacca/Rafael Miranda/Marcel Nascimento 
Pregoeiros 



 

ANEXO I 
FUNDAÇÃO ZERBINI 

EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 
PROCESSO N° 2115/2019 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 
 
1-0 APRESENTAÇÃO 
 
O presente trabalho foi elaborado em atendimento à solicitação de INCOR, cujo objeto é o 
Dimensionamento das estruturas metálicas para ampliação do setor de CARDIO/ONCO do B1. Esse 
relatório apresenta especificamente os documentos relacionados ao projeto estrutural da estrutura 
metálica. 
 
 
2.0 MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO ESTRUTURAL 
 
2.1 DADOS GERAIS 
 
Objeto: Execução de estrutura metálica Contratante: INCOR 
 
2.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento da 
construção da estrutura metálica, a fim de suprir às necessidades dos usuários e comunidades, fixando 
as obrigações da Contratante, e da futura empresa executora da obra, conforme projeto desenvolvido. 
 
2.2.1 Omissões 
 
Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição do projetista, fixar o que julgar indicado, tudo sempre 
em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela 
ABNT e pela legislação vigente. 
 
Em caso de divergências entre o presente memorial e o caderno técnico do empreendimento, 
prevalecerá sempre o último. 
 
Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala, 
prevalecerão sempre as dos últimos desenhos. 
 
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de menor escala 
(desenhos maiores). 
 
No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Caderno vale o que estiver especificado 
nos desenhos. 
Nos demais casos deve ser contatado o Responsável técnico para que este retire as dúvidas prováveis. 



 

 

2.2.2 Execução 
 
As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços, desde 
as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo 
funcionamento. 
 
Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção 
individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-
06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. 
 
Equipamentos de Proteção Coletiva 
 
O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá dar assistência à obra, 
fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela 
Fiscalização. 
Este profissional será responsável pelo preenchimento do Livro Diário de Obra. 
 
Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da obra, ou vice-versa, serão 
transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado o Livro Diário da Obra. 
 
2.2.3 Responsabilidades da Empresa Executora 
 
A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a execução de todos os serviços 
descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, 
equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execução ou aplicação na obra; 
 
Deve também: 
 

· Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer 
alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos; 

 
· Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e serviços 

rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de 
material e mão-de-obra envolvidas; 

 
·  
· Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações e regras 

técnicas; 
 

· O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante neste 
Caderno, Edital e Contrato; 

· Fornecimento de ART de execução de todos os serviços; 
 

· Preenchimento diário do Livro Diário de Obra 
 
2.2.4 Responsabilidades da Fiscalização 
 

- Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos projetos e das 
especificações; 

- Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos 
termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a segurança; 

- Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia justificativa técnica por parte 



 

 

da CONTRATADA à Fiscalização, cuja autorização ou não, será feita também por escrito através da 
Fiscalização; 

- Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 
 

- Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execução das obras e 
serviços; 

 
- Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 

 
- O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade, adiante neste Caderno, 

Edital e Contrato; 
 
2.2.5 Finalidade 
 
O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena execução 
do projeto de estrutura metálica, ao qual pertence, assim como regrar a aplicação e o uso dos materiais nas etapas 
de construção do projeto apresentado. 
 
2.2.6 Materiais 
 
Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Memorial Descritivo. A não ser 
quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às 
condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser 
solicitada substituição por escrito, com a aprovação dos autores/fiscalização do projeto de reforma/construção. 
A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificações, o sentido que lhe é 
usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a 
gradação de qualidade superior. 
 
É vedado à empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que não satisfaçam às condições 
destas especificações. 
 
Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de 
substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 
 
Quanto às marcas dos materiais citados, quando não puderem ser as mesmas descritas, deverão ser substituídas 
por similares da mesma qualidade e deverão ser aprovadas pela fiscalização através de amostras. 5 
 
2.2.7 Mão-de-obra 
 
A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado e de inteiro 
acordo com as especificações constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga a 
executar rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como 
os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela 
ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. 
 
A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a 
execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O não 
cumprimento dessa exigência poderá acarretar em penalizações à CONTRATADA. 
 
Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção 
individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-
06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. 



 

 

 
As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições de funcionar plenamente. Deverão 
estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra. 
 
A Construtora planejará e manterá as construções e instalações provisórias que se fizerem necessárias para o bom 
andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma, retirá-las e recompor as áreas usadas. 
 
2.3 PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
 
2.3.1 Normas 
 
O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e 
Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está 
explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Caderno de 
Especificações. 
 
Dentre as normas técnicas mais relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento este projeto de estrutura 
metálica, destacamos: ABNT NBR 14.611 
 
– Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio; ABNT NBR 14.611 – Desenho 
técnico – Representação simplificada em estruturas metálicas; ABNT NBR 8681 – Ações e Segurança nas 
Estruturas; ABNT NBR 8800 – Projeto de estrutura de aço em edifícios; 
 
ABNT NBR – 6120 – Carga para cálculo de estrutura em edificações. 
 
 
2.3.2 Descrição 
 
Trata-se de estrutura metálica que se utiliza de perfis metálicos e vigas laminadas “I” 
O aço especificado para a estrutura é o ASTM A-572, 290MPa. 
 
Trata-se de estrutura composta por pilares e conjunto de vigas de apoio para o piso em chapa de aço. 
As dimensões devem seguir o indicado no projeto. Neste sentido, destaca-se que a representação não identifica 
todos os nós, individualmente, devido à dificuldade de representação de forma clara. 
 
2.3.2.1 Ligações entre as peças 
 
As ligações devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo e46, a solda deve ser homogênea e sem 
irregularidades. Não deve ser aceita soldas com pontos não preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a 
totalidade da emenda, por ambos os lados. 
 
2.3.2.2 Acabamentos 
 
Todas as peças metálicas devem sofrer acabamento de zarcão ou fundo similar em até duas demãos. Peças 
oxidadas não devem ser aceitas na obra. Após a instalação se recomenda pelo menos três demãos de pintura seja 
ela epóxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto arquitetônico. 
 
2.4 RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1) As medidas do ambiente foram repassadas pelo contratante e pela equipe da fiscalização responsável 
pelo levantamento no local; 

2) Quaisquer alterações devem ser autorizadas pelos responsáveis técnicos em concordância com a 



 

 

____________________ 

fiscalização; 
3) As marcas para os materiais e equipamentos são referências de qualidade e acabamento. Para utilização 

de produtos similares deverão ser fornecidas amostras para análise e aprovação da fiscalização. 
 

 
3.0 LAJES 
 

1. As lajes serão executadas no sistema steel deck. 
2. O material especificado é da Marca Perfilor, sendo que as nomenclaturas seguem o fabricante. É permitida 

a alteração do fabricante desde que as especificações técnicas mínimas sejam mantidas. A 
compatibilização e quadro comparativo são de responsabilidade do executor 

3. Em função do espaçamento entre vigas, o sistema dispensará o uso de escoras 
4. A espessura da laje deverá ser de 11 cm garantida a cobertura mínima sobre pinos stud bolt de 2,5 cm. 

Esta verificação deverá ser avaliada in loco para verificação da necessidade de algum ajuste ou troca de 
conector 

5. O concreto a ser aplicado deverá possuir fck maior igual a 20 MPa. O slump poderá ser ajustado pelo 
executor em função das condições técnicas, não devendo ser inferior a 18 

6. As cerâmicas adotadas para os pinos stud bolt são do tipo SD,para fixação sobre a forma. Poderão ser 
substituídos por modelo MB, desde que as telhas sejam perfuradas para possibilitar a conexão com a viga 
metálica da estrutura 

7. Deverá ser aplicada malha de distribuição / retração aplicada a 3 cm da face superior da laje. A malha será 
com tela Q75. 

8. Ferragens complementares deverão ser verificadas em projeto específico. 
9. Fechamentos em ajustes dimensionais deverão ser feito em obra com laje recortes do material. 

Recomenda-se a aquisição de peças complementar para os referidos cortes e ajustes 
10. Quaisquer dúvidas ou divergências entrar em contato com o projetista 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 29 de Junho de 2019. 

 

    

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Engº Alex Amann - CREA 5016166960 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 

PROCESSO N° 2115/2019 

 
Planilha de Materiais Quantitativa/Orientativa e Desenhos Técnicos/Projetos             

  
 Obs.: Os referidos arquivos eletrônicos (Planilha e Desenhos Técnicos) poderão ser solicitados por e-mail. 
 

 

Planilha Quantitativa de Materiais  
 
Ampliação CARDIO/ONCO B1  
 

Perfil Quantidade Unidade Massa unit (kg) Massa total (kg) 

W610x113 70,06 m 113 7916,78 

W360x44 134,6 m 44 5922,4 

W250x22,3 8 m 22,3 178,4 

W150x13 30 m 13 390 

U200x50#1/8" 18 m 6,78 122,04 

Chapa Xadres 1/4" 15 m2 54 810 

Tubo 1" #2,25 105 m 1,64 172,2 

Tubo 1 1/2" #2,25 90 m 2,34 210,6 

Tela Q75 260 m2 1,48 384,8 

Chapas e conexões 1 un 350 350 

Laje treliça painel h8 230 m2  

 
FORMA ESPESSURA RG. UTIL (C COMP. (CM) N DE PEÇAS 

POLYDECK 59S 0,8 84 1019 18 

POLYDECK 59S 0,8 84 527 11 

POLYDECK 59S 0,8 84 306 4 

POLYDECK 59S 0,8 84 166 4 

 
STUD BOLT 3/4"x 4 1/8” Anel SD 200 UNID 

AÇO CA50A 10 mm 150 M 

 
São Bernardo do Campo, 29 de Junho de 2019 

 
 
 

 Engº Alex Amann  

CREA 5016166960 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019  

PROCESSO N° 2115/2019 
 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA   

 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
 

 
 
Certifico para os devidos fins, que a empresa ____________________representada pelo Srº 
________________________, compareceu no local da prestação dos serviços relacionados ao Edital de Pregão 
Privado nº 023/2019 – Processo nº 2115/19, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para 

Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra para Construção de Estrutura Metálica e Laje do andar térreo do Bloco I do 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, localizado 
na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 44, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“InCor-HCFMUSP”), 
a fim de realizar a Vistoria Técnica e constatou “in loco” a situação existente. 
 
 
 
 
 

São Paulo, (•) de (•) de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Nome, assinatura e carimbo do responsável pelo Gerenciamento de Obras/Manutenções). 



 

 

 

ANEXO IV 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019  

PROCESSO N° 2115/2019 
 

MODELO PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE: (•) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (•), com sede na Rua (•),  nº. (•), 
(•), CEP (•), cidade de (•), Estado de (•), neste ato representado, nos termos do artigo (•) de seu contrato 
social/estatuto social, por seus (cargo(s)), (nome(s) completo(s)), (nacionalidade(s)), (estado(s) civil(s)), 
portador(s) da(s) cédula(s) de identidade R.G. nº(s) (•), inscrito(s) nos CPF(s) sob o(s) nº (s), com endereço 
comercial na Rua (•), nº (•), nº. (•), (•), CEP (•), cidade de (•), Estado de (•). 
 
OUTORGADO(S): Nome(s) completo(s), (nacionalidade(s)), (estado(s) civil(s)), portador(s) da(s) cédula(s) de 
identidade R.G. nº(s) (•), inscrito(s) nos CPF(s) sob o(s) nº(s), com endereço comercial na Rua (•), nº (•), nº. (•), 
(•), CEP (•), cidade de (•), Estado de (•). 
 
PODERES: (Isoladamente ou Em Conjunto, conforme a regra da Outorgante), representar a Outorgante em 
licitações de qualquer modalidade aberto por entidade privada, podendo para tanto negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição, assumir todos os direitos e obrigações oriundos da licitação, assinar 
contrato, praticar todos os demais atos pertinentes ao procedimento, podendo, ainda, a seu critério, substabelecer, 
no todo ou em parte, com ou sem reserva, os poderes nesta conferidos. 
 
A presente procuração é válida por (inserir prazo estabelecido no contrato social/estatuto social do participante), 
sendo vedado seu substabelecimento. 
 

 
 

São Paulo, (•) de (•) de 2019. 
 
 
 
 
 

 

Nome empresarial da participante 
 (Nome do representante legal) 

 (RG e Cargo) 



 

 

ANEXO V 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 

PROCESSO N° 2115/2019 
 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

(Papel timbrado da participante) 
 
 
À 
Fundação Zerbini 
 
 
 
PREGÃO PRIVADO N° FZ 023/2019 
PROCESSO N° 2115/2019 
 
 

A (nome empresarial da participante), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº (•), neste ato através de seu 
representante legal, declara, para os devidos fins de direito, que o local de execução dos serviços objeto do 
PREGÃO PRIVADO Nº FZ 023/2019, PROCESSO Nº 2115/2019, foi minuciosamente vistoriado, sendo que 
tomamos conhecimento das reais condições para a execução dos serviços, sendo coletadas todas as 
informações, dados e elementos necessários à perfeita elaboração da PROPOSTA DE PREÇO. 
 
 

São Paulo, 14 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

(Nome empresarial da participante) 
 (Nome do representante e ou procurador) 

 (RG e cargo) 



 

 

 

ANEXO VI 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 

PROCESSO N° 2115/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
(Papel timbrado da participante) 
 
 

À 
Fundação Zerbini 
 
 
PREGÃO N° FZ 023/2019 
PROCESSO N° 2115/2019 
 
 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome empresarial da participante), devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº (•), interessada em participar do PREGÃO PRIVADO Nº FZ 023/2019, PROCESSO Nº 2115/2019, 
realizado pela Fundação Zerbini, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, a (nome empresarial da participante) encontra- se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. 
 
 

São Paulo, 14 de Outubro de 2019. 
 
 
 

 

(Nome empresarial da participante)  
(Nome do representante e ou procurador)  

(RG e cargo) 



 

 

ANEXO VII 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 

PROCESSO N° 2115/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

(Papel timbrado da participante) 
 
 
À 
Fundação Zerbini 
 
 
 
PREGÃO N° FZ 023/2019 
PROCESSO N° 2115/2019 
 
 
 
A (nome empresarial da participante), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº (•), neste ato através de seu 
representante legal, declara, para os fins e efeitos de direito, sob as penas da lei, que não está suspensa para 
licitar e contratar com a Administração Pública e que é empresa idônea nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, portanto, não foi declarada inidônea nem está impedida de licitar ou contratar com 
Administração Pública ou foi punida com suspensão ou impedimento do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública, nem sequer se enquadra em qualquer das hipóteses do item 2.2 deste Edital de PREGÃO 
PRIVADO Nº FZ 023/2019, PROCESSO Nº 2115/2019. 
 
 
 
 
 

São Paulo, 14 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

(Nome empresarial da participante)  
(Nome do representante e ou procurador)  

(RG e cargo) 



 

 

ANEXO VIII 

FUNDAÇÃO ZERBINI 
EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 

PROCESSO N° 2115/2019 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

(Papel timbrado da participante) 
 
PREGÃO PRIVADO N° FZ 023/2019 
PROCESSO N° 2115/2019 
ABERTURA: 14/10/2019 – 10:00 horas 
ENDEREÇO: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - SS Bloco II – Setor de Compras. CIDADE: São Paulo
 ESTADO: São Paulo 
CEP: 05403-000 FONE/FAX: 2661-5700 
 
 
Nome empresarial, endereço completo CNPJ nº: 
Inscrição estadual nº: Inscrição municipal nº: 
Número de registro perante o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou perante o CAU 
– Conselho de Arquitetura e Urbanismo, acompanhado de lista dos profissionais legalmente habilitados: 
 
1. Preço: 

 
Item Descrição dos 

Serviços/Materiais/Máquinas/Eq
uipamentos e Mão de Obra 

Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Preço Global (R$) 

      

      

 

2. Os preços unitário e global, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, nele 
já incluídos todos os tributos, taxas e encargos fiscais e sociais, diretos e indiretos, assim como todos os custos 
relacionados à prestação dos serviços objeto deste PREGÃO, de forma exemplificativa, mas não exaustiva, com 
materiais, mão de obra, equipamentos de qualquer natureza, transporte, limpeza, retirada de entulho, e quaisquer 
outros necessários à execução do objeto deste procedimento; 
 
3. Memorial descritivo dos materiais a serem utilizados (detalhar marca, modelo e tipo de material a ser 
utilizado); 
 
4. Cronograma de execução e forma de pagamento de cada etapa do serviço efetivamente contratado, 
conforme tabela abaixo: 



 

 

 
 

Descrição da etapa a ser executada Período da execução Forma de Pagamento 

   

   

   

 

5. Prazo de pagamento em 15 (quinze) dias após medição e recebimento da Nota Fiscal no endereço da 
Fundação Zerbini nos termos do Edital e do contrato; 
 
6. Prazo de início da prestação de serviços: 1º dia útil após a assinatura do contrato. 
 

7. Dados da conta corrente bancária para depósito do pagamento: (inserir Nome do Banco, conta corrente 
e agência). 
 
 

8. A proposta terá 90 (noventa) dias de validade. 
 
 
 

São Paulo, 14 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

(Nome empresarial da participante)  
(Nome do representante e ou procurador) 

 (RG e cargo) 



 

 

ANEXO IX 

FUNDAÇÃO ZERBINI 

EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019  

PROCESSO N° 2115/2019 
 
 

  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

Pelo presente instrumento particular de um lado, FUNDAÇÃO ZERBINI, pessoa jurídica de direito privado sem 
fins econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.644.053/0001-13, com sede na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, nº. 44 - 2º andar, Cerqueira César, CEP 05.403-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e 
também inscrita no CNPJ 50.644.053/0003-85 com endereço na Rua Haddock Lobo, nº. 347 - 9º andar, Cerqueira 
César, CEP 01414-001, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato por seus representantes legais 
infra-assinados, doravante denominada FUNDAÇÃO, e de outro lado, (•) pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº (•), com sede na Rua (•), nº. (•), (•), CEP (•), cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
neste ato representado por seus representantes legais infra-assinados, doravante denominada CONTRATADA, 
sendo que FUNDAÇÃO e CONTRATADA doravante denominadas em conjunto “Partes”. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) a FUNDAÇÃO deseja contratar empresa especializada para Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra para 

Construção de Estrutura Metálica e Laje do andar térreo do Bloco I, a ser executado nas dependências do Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor HCFMUSP; 
 

(b) a CONTRATADA foi vencedora do Pregão Privado FZ Tipo Menor Preço Global FZ nº 023/2019 -  
Processo nº 2115/2019Pregão Privado nº FZ nº 023/2019, Processo nº 2115/2019; e 
 

(c) a CONTRATADA é empresa idônea, de renomado nome no mercado e possui todos os registros, 
alvarás, licenças e autorizações para a prestação do serviço ora contratado. 
 

Resolvem as Partes firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços (“Contrato”), que se regerá pelas 
seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Constitui o objeto do presente Contrato, em consonância aos requisitos e especificações do Edital do 
Pregão Privado FZ Tipo Menor Preço Global FZ nº 023/2019 -  Processo nº 2115/2019 (“Anexo I”), a execução, 
pela CONTRATADA, de Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra para Construção de Estrutura Metálica e Laje do 

andar térreo do Bloco I do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (“InCor-HCFMUSP”), localizado no andar térreo do Bloco II, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, nº 44, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo conforme descrito no Memorial Descritivo (“Anexo 
II”) e Desenhos Técnicos e Planilhas (Anexo III). 
 
1.2 São partes integrantes e indissociáveis deste Contrato os seguintes documentos: 
 

a) Anexo I – Edital Pregão Privado FZ nº 023/2019 Processo nº 2115/2019; 
b) Anexo II – Memorial Descritivo, 
c) Anexo III - Desenhos Técnicos e Planilhas; e 
d) Anexo IV – Proposta da CONTRATADA e Ata de Sessão Pública. 
 



 

 

1.3 Na hipótese de divergência entre o Contrato e seus Anexos, sempre prevalecerá o quanto disposto no 
Contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
2.1 O valor total, fixo e irreajustável do Contrato corresponde a R$ (•), sendo que a FUNDAÇÃO pagará à 
CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, mediante medição e aprovação por escrito pelo Gestor 
do Contrato, nos moldes do Anexo II. 
 
2.2 O preço acima já está acrescido dos tributos, taxas, e encargos fiscais e sociais incidentes sobre os 
serviços objeto do Contrato, sendo que a FUNDAÇÃO efetuará as retenções devidas na forma da legislação 
vigente na ocasião do recebimento da Nota Fiscal (“Nota Fiscal”). No preço também estão computados todos os 
custos para a consecução do objeto do Contrato incluindo, mas sem se limitar, a despesas com material, mão de 
obra, equipamento, limpeza, retirada de entulho, transportes e quaisquer outros necessários à execução do objeto 
do Contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
3.1 O pagamento dos serviços será efetuado por execução mensal mediante medição, tomando-se por base 
os preços constantes do Contrato e os quantitativos físicos efetivamente realizados pela CONTRATADA e 
devidamente atestados pelo Gestor do Contrato. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito em conta 
corrente de titularidade da CONTRATADA, equivalendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento e 
quitação. 
 
3.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento do relatório de atividades 
disposto no item 3.1. e da Nota Fiscal no endereço da FUNDAÇÃO, através de depósito em conta corrente de 
titularidade da CONTRATADA.  
 
3.3 A Nota Fiscal deverá conter a descrição dos serviços prestados e será emitida pela CONTRATADA 
somente após a aprovação do Gestor do Contrato. 
 
3.3.1. A CONTRATADA desde já se declara ciente de que os pagamentos serão processados após a 
avaliação de qualidade dos serviços, a serem executados em conformidade com as disposições do Memorial 
Descritivo pelo departamento do InCor-HCFMUSP responsável pela gestão do Contrato.  
 
3.4. Caso a CONTRATADA entregue a Nota Fiscal em desconformidade com quaisquer dos procedimentos 
desta cláusula ou com a legislação em vigor, a FUNDAÇÃO devolverá a Nota Fiscal sendo que o seu pagamento 
será adiado, sem acréscimo de espécie alguma, contando-se novo prazo a partir do recebimento da nova Nota 
Fiscal devidamente corrigida. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1 Sem prejuízo das demais obrigações deste Contrato, a CONTRATADA compromete-se a: 
 
4.1.1 Fornecer todo o material na forma de sua Proposta, bem como toda a mão de obra necessária à 
realização do objeto do Contrato, além de máquinas, equipamentos e ferramentas, conforme NR 18; 
 

4.1.2 Disponibilizar profissionais de nível médio e/ou superior (Técnicos e/ou Engenheiros e Arquitetos) para a 
execução dos serviços; 
 

4.1.3 Assumir responsabilidade integral pelo desempenho dos serviços objeto deste Contrato e efetuar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando 
aplicável; 



 

 

4.1.4 Responsabilizar-se a arcar com o ônus decorrente de todas as reclamações judiciais ou extrajudiciais 
que possam ser alegadas por terceiros contra a FUNDAÇÃO; 
 

4.1.5 Prestar os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado; 
 
4.1.6 Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e materiais de primeira 
qualidade; 
 

4.1.7 Observar atentamente às Precauções de Segurança, Saúde e Meio Ambiente dispostas no Anexo II; 
 

4.1.8 Comunicar de imediato e por escrito, qualquer intercorrência que verificar durante a execução dos 
serviços e atender de imediato aos esclarecimentos solicitados pela FUNDAÇÃO; 
 
4.1.9 Disponibilizar os equipamentos de proteção individual a seus empregados, conforme preceitua a 
legislação em vigor, bem como exigir e fiscalizar a sua utilização; 
 

4.1.10 Sinalizar o local de trabalho quanto à possível queda de materiais e isolar as áreas de trabalho com 
barreiras de proteção; 
 

4.1.11 Fornecer aos seus empregados crachá de identificação, de utilização obrigatória para acesso às 
dependências da FUNDAÇÃO; 
 
4.1.12 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou 
preposto para tratar com o Gestor do Contrato sobre assuntos relacionados aos serviços de que este é objeto; 
 
4.1.13 Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as necessidades e o grau das demandas 
dos serviços; 
 

4.1.14 Elaborar relatório semanal de avanço dos serviços com os devidos laudos e especificações de materiais 
utilizados, bem como encaminhar mensalmente o cronograma dos serviços realizados; 
 

4.1.15 Promover a retirada de eventual entulho e de quaisquer sobras de materiais de acordo com os horários e 
condições estabelecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e em consonância com a legislação 
aplicável; 
 

4.1.16 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
Contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados; 
 
4.1.17 Não subcontratar integralmente os serviços contratados, e não os subcontratar, em parte, sem  prévia e 
expressa anuência da FUNDAÇÃO; 
 

4.1.18 Observar estritamente as normas internas da FUNDAÇÃO e de terceiros; 
 
4.1.19 Atender às normas de segurança, horários e procedimentos adequados de uso de equipamentos da 
FUNDAÇÃO ou de terceiros; 
 
4.1.20 Documentar a realização dos serviços, por escrito, por meios formais apropriados indicados pela 
FUNDAÇÃO; 

 

4.1.21 Não negociar, seja com quem for ou por que forma ou meio, os créditos correspondentes à remuneração 
pelos serviços, abstendo-se de sacar letras de câmbio, duplicata, ou qualquer outro título de crédito, 
especialmente com o objetivo de endossá-lo a qualquer terceiro, seja para garantia de operação financeira ou não; 
 



 

 

4.1.22 Corrigir ou refazer os serviços objeto do Contrato, sempre que solicitado pela FUNDAÇÃO, e responder, 
durante o prazo de 05 (cinco) anos, pela segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais; 
 
4.1.23 Cumprir todas as normas, regras e leis aplicáveis à execução do objeto do Contrato, em especial as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), INMETRO, NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 
do MT, ABNT NBR 14.611, ABNT NBR 8681, ABNT NBR 8800, ABNT NBR – 6120 – Carga para cálculo de 
estrutura em edificações. 
 
4.1.24 Aplicar, durante a execução dos serviços, as recomendações quanto a projetos de reformas e 
construções em áreas de internação e circulação de pacientes, elaboradas pela Subcomissão de Controle de 
Infecção Hospitalar do InCor HCFMUSP; 
 
4.1.25 Manter o local da execução dos serviços limpo e em perfeito estado de utilização; 
 

4.1.26 Observar o prazo máximo para a execução dos serviços, correspondente a 120 (cento e vinte) dias a 
contar da assinatura do presente Contrato; 
 
4.1.27 Cumprir, integralmente, todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, previdenciárias, 
trabalhistas, acidentárias, regulatórias, comerciais e civis; 
 
4.1.28 Indenizar, imediatamente, a FUNDAÇÃO, por quaisquer danos que seus representantes legais, 
prepostos, empregados, subcontratados ou terceiros credenciados causem, por culpa, dolo, ação ou omissão, a 
FUNDAÇÃO ou a terceiros; 
 
4.1.29 Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 

4.1.30 Responder, isoladamente, pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, decorrentes 
da execução do Contrato inclusive de seus subcontratados; e 
 

4.1.31 Encaminhar juntamente com a Nota Fiscal cópias autenticadas da Guia de Previdência Social (“GPS”) e 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”), bem como da folha de pagamento dos profissionais 
destacados para a execução dos serviços. Caso a CONTRATADA esteja proibida por lei de efetuar o destaque 
nas guias de recolhimento de GPS e FGTS, bem como na sua folha de pagamento, deverá encaminhar os 
aludidos documentos completos, no entanto, providenciará a não divulgação dos valores mensais percebidos 
pelos demais profissionais que não estejam destacados para a execução dos serviços, sob pena de suspensão de 
pagamento e retenção das quantias a serem pagas até regularização da situação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
 

5.1 Sem prejuízo das demais obrigações deste Contrato, a FUNDAÇÃO compromete-se a: 
 
5.1.1 Permitir e facilitar o acesso ao pessoal autorizado e devidamente identificado pela CONTRATADA, se for 
o caso, para a execução do Contrato; 
 
5.1.2 Fornecer água, energia elétrica e local adequado para o depósito dos materiais e equipamentos  da 
CONTRATADA; 

 

5.1.3 Fiscalizar o cumprimento deste Contrato, podendo a qualquer momento solicitar relatórios, informações e 
esclarecimentos que julgar cabíveis; e 
 

5.1.4 Efetuar os pagamentos na forma estabelecida na Cláusula Segunda acima. 
 



 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

6.1 O Contrato terá vigência de xx (xxxxxxxx) dias a contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura 
(“Data Inicial”).  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESOLUÇÃO 
 
7.1 O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou notificação: 
 
7.1.1  O não cumprimento ou o cumprimento irregular dos termos e condições estabelecidos neste Contrato, 
desde que não corrigido pela parte infratora no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da respectiva 
notificação por escrito para tanto; 
 
7.1.2 O atraso injustificado ou a paralisação da a prestação dos serviços sem justa causa e prévia 
comunicação à FUNDAÇÃO; 
 
7.1.3 Pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou a instauração de insolvência civil ou a 
dissolução da sociedade da CONTRATADA; 
 
7.1.4 A alteração do quadro societário ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 
 
7.1.5 A cessão ou transferência, total ou parcial dos direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, sem a 
prévia concordância escrita da FUNDAÇÃO; ou 
 
7.1.6 Em caso de descumprimento pela CONTRATADA de qualquer determinação legal, em especial da Lei 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
 
7.2 Fica assegurado o direito recíproco de rescisão imotivada antes do prazo ajustado por quaisquer das 
Partes, desde que notificado por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, sem aplicação de 
penalidade, multa ou ônus de qualquer natureza. 
 
7.3 O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes hipóteses: 
 
a. amigavelmente, por acordo entre as Partes, desde que seja conveniente para a FUNDAÇÃO; e 
b. judicialmente, nos termos da legislação 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
8.1 A FUNDAÇÃO poderá aplicar à CONTRATADA multa por atraso na execução dos serviços objeto deste 
Contrato equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total dos serviços em atraso, por dia de atraso, limitado 
até 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato. 
 
8.2 A FUNDAÇÃO poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total do Contrato equivalente a 
20% (vinte por cento) do valor global do Contrato. 
 
8.3 As multas não têm caráter compensatório e poderão ser aplicadas cumulativamente com a rescisão do 
Contrato, sendo que sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e 
danos. 
 
8.4 Qualquer multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados à FUNDAÇÃO serão 
deduzidos de qualquer crédito a ela devido. A CONTRATADA, desde logo, autoriza a FUNDAÇÃO a descontar 
dos valores devidos a ela, o montante das multas aplicadas e dos prejuízos sofridos. 



 

 

CÁUSULA NONA – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
 

9.1 A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo sobre as informações recebidas da FUNDAÇÃO em razão 
dos serviços prestados sob a égide deste Contrato, sejam elas de interesse da FUNDAÇÃO ou das entidades a 
ela relacionadas que inclui, mas não se limita, a especificações, dados técnicos, dados comerciais, contábeis, 
financeiros, patentes, pesquisas científicas, convênios, dentre outros (“Informações Confidenciais”), não podendo, 
sob qualquer pretexto ou forma, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, salvo 
a seus empregados e colaboradores que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços 
contratados pela FUNDAÇÃO, sob pena de responder por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade penal de seus representantes legais, empregados e colaboradores. 
 
9.2 A CONTRATADA concorda em prover a proteção adequada às Informações Confidenciais divulgadas 
pela FUNDAÇÃO, bem como disciplinar a forma pela qual elas deverão ser transmitidas aos sócios, diretores, 
executivos, gerentes, empregados, consultores, colaboradores ou representantes legais de CONTRATADA, que 
estejam de alguma forma envolvida na execução do objeto do Contrato (“Pessoas Autorizadas”), sendo vedado à 
CONTRATADA utilizar as Informações Confidenciais para quaisquer outros fins que não aqueles relacionados ao 
Contrato. 
 
9.3 Esta obrigação de confidencialidade não se estende a: 
 

a) informações conhecidas pelo recebedor antes de sua revelação pela FUNDAÇÃO; 
 
b) informações conhecidas pelo  público  antes de  sua  revelação  ou  que se tornam conhecidas pelo 
público sem culpa da CONTRATADA; e 
 
c) informações adquiridas pela CONTRATADA de um terceiro que não esteja sob obrigação de 
confidencialidade. 
 

9.4 As Informações Confidenciais fornecidas só deverão ser divulgadas às Pessoas Autorizadas da 
CONTRATADA, na estrita medida em que se fizer necessária tal divulgação, sendo certo que a CONTRATADA 
deve zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança cumpram as obrigações de confidencialidade, 
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. Deve a CONTRATADA, caso assim 
instados, celebrar contratos aos sócios, diretores, executivos, gerentes, empregados, consultores, colaboradores 
ou representantes legais de CONTRATADA de forma abrangente o suficiente para possibilitar o cumprimento de 
todas as disposições neste Contrato. 
 
9.5 A CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, comprometem-se por 
si e pelas respectivas Pessoas Autorizadas a: 
 

a) guardar e manter, sob estrita confidencialidade, todas as cópias, reproduções, sumários, análises  ou 
comunicados referentes às Informações Confidenciais ou nelas baseados, devendo restituir ou destruir, a 
exclusivo critério da FUNDAÇÃO, todas Informações Confidenciais porventura em seu poder, caso solicitado. 
 
b) comunicar imediatamente mediante aviso de recebimento à FUNDAÇÃO, na hipótese de as Informações 
Confidenciais terem que ser divulgadas em razão de cumprimento de lei, determinação judicial ou de órgão 
competente fiscalizador das atividades desenvolvidas por qualquer das Partes, obrigando-se, desde já, a 
CONTRATADA somente revelar aquela parte das Informações Confidenciais expressamente requerida pela lei ou 
pela ordem judicial ou administrativa, comprometendo-se, ainda, a informar aquele que vier a receber tais 
Informações Confidenciais acerca da natureza confidencial de tais informações e da existência deste Contrato. No 
caso da revelação de Informações Confidenciais prevista neste item, a CONTRATADA não infringirá esta cláusula 
contanto que notifique a FUNDAÇÃO antes de tal revelação. 
 
 



 

 

9.6 Caso a CONTRATADA torne-se ciente do uso não autorizado, comunicação, publicação ou divulgação 
de Informações Confidenciais, ou qualquer tipo de violação ao disposto neste Contrato, deverá comunicá-lo 
imediatamente à FUNDAÇÃO, descrevendo as circunstâncias do acontecido, e ainda, cooperar com a 
FUNDAÇÃO de toda e qualquer maneira possível, se necessário judicialmente, a fim de compensar tal uso não 
autorizado, comunicação, publicação ou divulgação  de Informações Confidenciais. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS 
 

10.1       A CONTRATADA declara e garante que: 
 
10.1.1   Está devidamente constituída e registrada de acordo com as leis brasileiras; 
 
10.1.2   Possui todos os registros, licenças, alvarás e autorizações necessários de acordo com as leis brasileiras 
para o exercício de suas atividades; 
 
10.1.3 Possui todos os registros e autorizações relativos ao objeto do presente Contrato, bem como aqueles 
necessários ao seu cumprimento; 
 
10.1.4 Manterá durante toda a vigência do Contrato os requisitos de habilitação; 
 
10.1.5    Possui a qualificação e expertise necessárias para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 
objeto do presente Contrato, e as desenvolverá seguindo os princípios do desenvolvimento sustentável e da 
responsabilidade social; 
 
10.1.6   Não está sujeita a nenhuma restrição, penalidade, contrato, compromisso, lei, regulamento ou norma que 
proíba, ou seja violada pela assinatura do presente Contrato; 
 
10.1.7   Não infringiu e nem infringirá nenhum Direito de Propriedade Intelectual ou informação confidencial de 
terceiros e que estejam de alguma forma relacionada ao objeto deste Contrato;  
 
10.1.8 Tratará todas as pessoas com cordialidade e educação, de maneira a não denegrir ou prejudicar a 
imagem, os direitos, os interesses e/ou o nome da FUNDAÇÃO e/ou de terceiros a ela relacionados;  
 
10.1.9 Os representantes que assinam o presente Contrato têm os poderes necessários para fazê-lo e estão 
devidamente autorizados a assumir as obrigações constantes neste Contrato; 
 
10.1.10 Não foi selecionada por manter ligações ou relacionamentos com administradores da Administração 
Pública Direta ou Indireta, ou com qualquer colaborador da Fundação Zerbini; 
 
10.1.11 Não foi recomendada ou exigida por um administrador ou agente público, ou por qualquer colaborador da 
Fundação Zerbini;  
 
10.1.12 O quadro societário da CONTRATADA e dos eventuais subcontratados não é composto por profissionais 
ou por parentes destes que integram ou integraram os quadros de funcionários: a) da Fundação Zerbini, b) do 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; c) do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; d) da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; e f) da Universidade de São Paulo, nem sequer de entidades relacionadas com as 
quais a Fundação Zerbini mantem ou manteve relacionamento, ou ainda; g) que possam caracterizar qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o solicitante ou o setor 
solicitante da prestação dos serviços objeto do presente Contrato; 
 
 
 



 

 

10.1.13 Leu, compreendeu e concordou com as disposições contidas no Código de Ética e Conduta da Fundação 
Zerbini disponível na página Código de Ética e Portal da Transparência do site www.zerbini.org.br, declarando 
ainda que as cumprirá integralmente, no que lhe for aplicável; e 
 
10.1.14 A presente contratação não foi processada, direta ou indiretamente, por meio de algum favor, cortesia, 
para si ou para terceiros, ou por meio de qualquer ação que, de alguma forma, possa caracterizar um eventual 
conflito de interesses, nos termos do Código de Ética e Conduta da Fundação Zerbini disponível no site 
www.zerbini.org.br, ou ainda, que possa ensejar a alegação de que não foi selecionada por meio de critérios 
objetivos e impessoais, nos termos do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Zerbini também 
disponível na página Fornecedores e Portal da Transparência no site www.zerbini.org.br 
 

CLÁUSULA ONZE – DA CONDUTA ANTICORRUPÇÃO 
 
11.1 A CONTRATADA, por si e por seus sócios, diretores, executivos, gerentes, empregados, representantes 
legais, consultores ou colaboradores, que venham a agir em seu nome, obriga-se a conduzir suas práticas 
comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos 
legais aplicáveis. 
 

11.2 Nem a CONTRATADA, nem qualquer de seus sócios, diretores, executivos, gerentes, empregados, 
representantes legais, consultores ou colaboradores agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer 
pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a 
qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 
indevida, ou direcionar negócios para qualquer pessoa. 
 

11.3 A CONTRATADA declara e garante que: (i) qualquer remuneração que for paga na forma prevista no 
presente Contrato constitui o valor justo de mercado; e (ii) o presente Contrato não foi estabelecido em 
decorrência (a) de promessa, oferta, dação, direta ou indireta, de vantagem de qualquer natureza; (b) de 
financiamento, custeio, patrocínio ou subvenção de qualquer natureza; (c) por pessoa natural ou jurídica interposta 
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; (d) em 
frustação ou fraude do caráter  competitivo;(e) de impedimento, perturbação, fraude, afastamento por meio de qualquer 

tipo de vantagem, de procedimento licitatório ou similar; (f) de manipulação, fraude ou ofensa ao equilíbrio econômico- 
financeiro; e (g) em ofensa a Lei Federal nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013 (Lei Anticorrupção); regras do Foreign Corrupt 
Practice Act (“FCPA”) e  UK Bribery Act. 
 

11.4 A CONTRATADA mantém controles internos aptos para garantir o cumprimento das leis mencionadas 
acima e manterá os livros e registros contábeis de forma precisa e exata com relação a este Contrato. A 
FUNDAÇÃO tem o direito, a qualquer momento, de auditar e examinar os livros e registros contábeis relevantes 
para verificação do cumprimento do Contrato. A CONTRATADA cooperará com a FUNDAÇÃO e com qualquer 
autoridade regulatória relativa a qualquer investigação relacionada a questões referidas na Cláusula Onze. 
 
11.5 Na hipótese de violação ou suspeita de violação da Cláusula Onze, de acordo com o critério da 
FUNDACÃO, a FUNDAÇÃO poderá, imediatamente, suspender a execução deste Contrato conforme necessário 
para evitar a violação da lei e poderá reter qualquer pagamento relativo a este Contrato até que tenha recebido 
confirmação satisfatória de que a violação não ocorreu ou ocorrerá. A CONTRATADA indenizará e manterá a 
FUNDAÇÃO indene contra quaisquer ações, perdas e danos que decorrem ou estiverem relacionadas à violação 
à Cláusula Onze. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO GESTOR 
 

12.1  Fica designado(a) pela FUNDAÇÃO para exercer as atividades de Gestor do presente Contrato o(a) 
funcionário Ursulino do Carmo Filho 
Contato: e-mail : enhursulino@incor.usp.br; 

http://www.zerbini.org.br/
http://www.zerbini.org.br/
mailto:enhursulino@incor.usp.br


 

 

 Telefone: 1 2661-5082 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 Fica vedado à CONTRATADA sem a expressa anuência da FUNDAÇÃO, ceder ou transferir, a qualquer 
título, os direitos e obrigações assumidas neste Contrato. 
 
13.2 A tolerância das Partes não significará renúncia, perdão, novação ou alteração do que aqui foi 
contratado. 
 

13.3 Fica estabelecido que nenhum vínculo empregatício ou de qualquer natureza existirá entre a 
FUNDAÇÃO e os sócios, diretores, empregados e colaboradores da CONTRATADA que, para todos os efeitos, 
será considerada única empregadora, ficando a ela afeta todas as despesas inclusive encargos sociais, 
trabalhistas, securitários bem como, quaisquer outros aplicáveis à espécie. 
 
13.4 Este Contrato só poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas mediante Termo Aditivo assinado 
pelas Partes. 
 
13.5 Os termos e disposições de responsabilidade civil, trabalhista, tributária e fiscal, sigilo e 
confidencialidade e responsabilidade trabalhista, contidos neste Contrato, sobreviverão após seu término, 
independente do motivo. 
 
13.6 Toda e qualquer notificação, pedido, demanda e outras comunicações que qualquer uma das Partes 
deseje transmitir a outra, sob os termos deste Contrato, deverá ser por escrito e  deverá  ser entregue por carta 
certificada, registrada ou expressa, ou transmissão de fac-símile ou e-mail (confirmada por carta enviada por 
correio aéreo registrado) dirigida à pessoa apropriada no  endereço aqui disposto, ou outro endereço conforme 
possa ser comunicado por escrito e tal notificação, 03 (três) dias úteis após ser depositada no correio ou e-mail, 
será dada como recebida pela outra parte a menos que a parte remetente possa mostrar o recibo dela numa data 
anterior: 
 
Se para a FUNDAÇÃO: 
At.: [inserir nome do responsável]  
Rua Haddock Lobo, nº. 347, 9º. andar CEP 01414-001 
São Paulo, SP 
E-mail: [inserir e-mail] 
 
Se para CONTRATADA: 
At.: [inserir nome do responsável] [endereço completo] 
[Cidade], [Estado] 
E-mail: [inserir e-mail] 
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1 Os recursos financeiros necessários ao pagamento do Contrato serão originários de recursos fundacionais. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DA REGÊNCIA 
 
15.1   O presente Contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 
 
 
 
 
 



 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
16.1 As Partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de São Paulo/SP, como competente para dirimir 
eventuais dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
 

São Paulo, (•) de (•) de 2019. 
 
 

 
Pela FUNDAÇÃO Pela CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
Cargo: 

 Nome:  
Cargo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nome; 
Cargo: 
 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 
 
 

Nome:  
RG.: 

 Nome:  
RG. 



 

 

ANEXO I 
 

EDITAL DE PREGÃO N° 023/2019  
PROCESSO N° 2115/2019 



 

 

ANEXO II 
MEMORIAL DESCRITIVO 



 

 

ANEXO III 

DESENHOS TÉCNICOS E PLANILHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV 
 

PROPOSTA DA CONTRATADA E ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 


