
 

 

EDITAL/FUNDAÇÃO Nº003/22 

 

A Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, por meio do 

Comitê de Execução da Obra de Ampliação e Estruturação do Centro de Inovação 

Norberto Frahm, especialmente nomeada para tanto, faz saber que está aberto o 

processo de seleção no escopo do Diálogo Competitivo de empresas especializadas 

em obras e serviços de engenharia para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO NORBERTO 

FRAHM, no âmbito do Termo de Parceria FAPESC-UNIDAVI nº SGP-e FAPESC 

1568/2020, e, de acordo com o Projeto Básico e Anexos (Anexo I) que passam a fazer 

parte do presente. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente Edital se fundamenta nos seguintes regramentos legais: 

 

• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

• Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

• Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que altera dispositivos das Leis no 3.890-

A, de 25 de abril de 1961, no 8.666, de 21 de junho de 1993, no 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de julho de 1995, no 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação 

da Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá 

outras providências. 

• Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, que altera a Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos 5.889, de 8 

de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 

1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá 

outras providências. 

• Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões 

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. 

• Aprovação dos procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

(Fapesc), pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDE/SC) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e 

Mobilidade (SIE/SC). 
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2. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a 

prestação de serviços para a ampliação e estruturação do Centro de Inovação 

Norberto Frahm, Termo de Parceria FAPESC-UNIDAVI nº SGP-e FAPESC 

1568/2020, de acordo com o Projeto Básico e Anexos que passam a fazer parte do 

presente. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

Trata-se de contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia 

para a prestação de serviços para a ampliação e estruturação do Centro de Inovação 

Norberto Frahm, por meio de Diálogo Competitivo, e, a forma de execução ser dará 

por meio de Empreitada Integral por Preço Global, conforme a fundamentação legal 

do presente Edital. 

 

4. CALENDÁRIO 

 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do Edital de Seleção 21/10/2022 

Prazo Final para Apresentação de Proposta 25/10/2022 

Homologação da Proposta 25/10/2022 

Contratação Final e Assinatura Contratual 26/10/2022 

 

5. ELIGIBILIDADE  

 

5.1 Poderão participar do presente Edital os pré-selecionados na etapa de Pré-

seleção e que participaram do Diálogo Competitivo.  

 

5.2 É vedada a participação de: 

 

• empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de 

participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas 

inidôneas, na forma das leis e regulamentos citados neste Edital; 

• empresas que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, em dissolução, em liquidação, consórcios de empresas, 

e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

• pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à 

sua criação, tenham sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública em qualquer nível ou tenha sido 

declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da 

empresa punida; 
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• empresas que tenham pendências na realização de obras ou medições nos 

estados da Federação; 

• agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 

condição, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, 

ressalvadas as exceções legais previstas em lei. 

 

6. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

6.1 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em uma via, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada em todas as páginas 

do cronograma físico-financeiro e com carimbo da empresa, devendo conter os 

seguintes documentos: 

 

a) Proposta de preços, indicando expressamente o prazo de validade da 

proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data de apresentação dos envelopes da fase competitiva, em conformidade 

com o modelo do Anexo II; 

b) No(s) preço(s), indicado em moeda corrente nacional; deverão estar 

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que, eventualmente, incidam sobre a operação, ou, ainda, 

despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante 

vencedora; 

c) Planilha de orçamento e cronograma-físico financeiro, preenchendo os 

campos destinados aos preços unitários, em algarismo e por extenso, 

propostos para todos os itens e calculados os respectivos preços parciais e 

totais, em conformidade com o modelo do Anexo III; 

d) Detalhamento da composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), 

não sendo permitido a inclusão de IRPJ, CSLL, Administração local, 

Instalação de Canteiro/ acampamento, mobilização/ desmobilização e 

demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra; 

admite-se em sua composição apenas: Taxa de Risco, Seguro e Garantia 

(R); Administração Central (AC); Despesas financeiras (DF) Tributos (T); 

Lucro (L). 

 

6.2 Nos preços unitários apresentados na proposta já deverão estar inclusos o BDI 

para cada item. A apresentação com incorreções ou fora dos limites globais traçados 

pelo Edital ensejará a desclassificação da proposta apresentada. 

 

6.3 Toda documentação apresentada, que constitua trabalho técnico de engenharia 

ou arquitetura deverá conter, em conformidade com as determinações constantes do 

art. 14, da Lei Federal nº 5.194/66, além da assinatura precedida do nome da firma, a 
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menção explícita do título do profissional que subscrever e do número da carteira 

profissional correspondente. 

 

6.4 Para elaboração dos orçamentos, os licitantes deverão seguir, rigorosamente, a 

Planilha de Quantitativos (os serviços e as respectivas quantidades), em 

conformidade com o modelo do Anexo III, que tem no orçamento básico máximo o 

valor global de R$ 6.422.890,80. 

 

6.5 Sob pena de inabilitação, o Valor Máximo Permitido, para execução do objeto 

desta licitação, não poderá ser superior ao orçamento básico. A proposta deverá levar 

em conta todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto da licitação, 

sendo que quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

6.6 Atendidas as condições fixadas neste Edital, serão considerados selecionados 

aqueles que: 

 

a) apresentarem solução técnica compatível com a execução do objeto do 

Edital; 

b) apresentarem o preço global dentro do esperado no valor básico do objeto 

e na forma de execução de Empreitada Integral. 

 

6.7 A proposta deve ser submetida eletronicamente pelo e-mail 

unidavi@unidavi.edu.br, conforme o calendário do presente Edital. Devem estar 

autenticados em cartório, com firma reconhecida ou certificado digital.  

 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 O Comitê examinará as propostas para determinar se estão completas. Caso 

existam erros de cálculo nos valores unitários, estes serão de responsabilidade do 

licitante. A Fundação Unidavi se guiará pelo valor total da proposta e qualquer 

discrepância deve ser assumida pelo licitante.  

 

7.2 O Comitê poderá relevar qualquer discrepância ou irregularidade de menor 

importância encontrada em uma Proposta que não represente desvio ou ressalva. 

 

8. A CONTRATAÇÃO APÓS A SELEÇÃO 

 

8.1 O vencedor do Diálogo Competitivo será convocado, mediante publicação pela 

Fundação Unidavi e após a homologação dos resultados. O contrato (Anexo IV) 

deverá ser assinado no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, sob pena de decair seu 
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direito à contratação, sem prejuízo das sanções nos regramentos e fundamentação 

legal do processo licitatório. 

 

8.2 Como condição para assinatura do contrato, o vencedor deverá manter todas as 

condições de habilitação, devendo apresentar a mesma documentação da habilitação 

a cada seis meses, de acordo com o cronograma de execução do objeto. A assinatura 

do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário 

com poderes expressos. 

 

8.3 Salvo expressa autorização da Interessada, é vedada a terceirização de quaisquer 

dos serviços diretos objeto desta licitação. 

 

8.4 Nos termos da legislação pertinente, o contrato decorrente do Diálogo Competitivo 

poderá ser prorrogado, desde que esta prorrogação seja acordada entre as partes. 

 

8.5 A contratação e execução será realizada por empreitada integral por preço global. 

A obra deverá ser executada pela empresa que vier a ser contratada, em total 

observância às prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

bem como atendendo às exigências contidas no Edital. 

 

8.6 Os pagamentos serão realizados à medida em que forem cumpridos os marcos 

da obra, devidamente identificados no cronograma acordado entre contratante e 

contratado.  

 

8.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, a   qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que 

isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

8.8 O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pelo 

departamento financeiro da Unidavi, contados da apresentação da nota fiscal, isenta 

de pendências e confirmação do recebimento de relatórios semestrais sobre o 

andamento da obra.  

 

8.9 A execução do contrato será acompanhada por dois bolsistas, pela equipe técnica 

pertencente ao Comitê de Execução da Obra de Ampliação do Centro de Inovação, 

pelos Comitês de Acompanhamento e Operacional, com observações em campo 

pelos estudantes dos Cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo do Centro 

Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, mantida pela Fundação 

Unidavi.  
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8.10 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Interessada 

serão verificadas com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 

Santa Catarina (Fapesc), a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável 

(SDE/SC) e/ou a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa 

Catarina (SIE/SC) para a adoção das medidas convenientes. 

 

8.11 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, 

única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do 

objeto do contrato. 

 

8.12 Os valores serão mantidos fixos e irreajustáveis, podendo ser revistos apenas 

para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da Interessada para a justa remuneração do 

fornecimento. É importante enfatizar a necessidade de manter o equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou, 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

8.13 O prazo de vigência do contrato será fixado conforme cronograma acordo entre 

as partes, a partir da sua assinatura. As obras devem iniciar em até 5 (dias) úteis, 

considerando o cronograma definido entre as partes e dependendo do objeto 

contratado, e o recebimento da Ordem de Compra. Caso isso não ocorra, serão 

aplicadas multas, conforme contrato assinado entre as partes. Antes do início da 

etapa, deverá ser apresentada ART/RRT de execução.  

 

8.14 Será solicitada caução no valor de 5% (cinco por cento) do valor global de cada 

item da obra. Após a verificação da entrega total, conforme as condições acordadas, 

este valor será repassado finalmente ao contratado.  

 

8.15 Os serviços somente serão recebidos quando executados perfeitamente de 

acordo com as condições contratuais e demais documentos que integram o Edital. 

 

8.16 A reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução e a consequente 

correção não implica no perdão ou alteração das multas respectivas. 

 

9. PENALIDADES NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 

 

9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do diálogo 

competitivo seja na condição de contratado, as licitantes, conforme a infração, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

 

Este documento possui o código 71b7219b-2ba2-4cd4-b630-8be67c76935c e poderá ser validado no seguinte link: https://validarassinatura.satelitti.com.br
Este documento foi assinado pelo(s) seguinte(s) signatário(s): ALCIR TEXEIRA.



 

 

a) manter comportamento inadequado durante o processo licitatório: 

afastamento do certame; 

b) deixar de manter a proposta, recusar assinatura do contrato: afastamento 

de novo processo licitatório, caso aplicável; 

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária 

de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: multa de 8% sobre o valor correspondente 

ao montante não adimplido do contrato; 

f) inexecução total do contrato: multa de 10% sobre o valor global atualizado 

do contrato e afastamento de novo processo licitatório, se aplicável; 

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor global atualizado 

do contrato. 

 

9.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada junto à Fundação 

Unidavi, quando for o caso. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

9.3 Na hipótese da necessidade de acautelar processo judicial pelas faltas contratuais 

pelo contratado, a Fundação Unidavi procederá a cobrança judicial dos seus prejuízos 

vinculados ao objeto do contrato. 

 

10. RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1 O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos arts. nº 77 e 78 da Lei 

8.666/93. Nos casos previstos nos Incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, 

a Fundação Unidavi poderá rescindir unilateralmente o contrato. Nas hipóteses de 

rescisão não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

 

10.2 O Diálogo Competitivo poderá ser revogado ou anulado nos termos do art. 49 da 

Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. Poderá, ainda, ser anulada por ilegalidade ou 

revogada por conveniência e oportunidade administrativa, sem que assista aos 

concorrentes o direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá 

o Comitê, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à 
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divulgação. Neste contexto, será reaberto o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

11.2 As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos 

omissos serão resolvidos pelo Comitê, à luz da legislação vigente. 

 

11.3 Os encargos de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, social e 

parafiscais, bem como elaboração de pareceres técnicos, são de exclusiva 

responsabilidade da empresa a ser contratada e já se encontram embutidas no preço 

apresentado. 

 

11.4 Os participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Fundação Unidavi não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação. 

 

11.5 A homologação da seleção, não implicará, para o vencedor, direito à prestação 

dos serviços à Fundação Unidavi. 

 

11.6 É facultada ao Comitê ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

Diálogo Competitivo, desde que não implique em inclusão de documento ou 

informação que deveria constar, originariamente, da proposta. 

 

11.7 A apresentação da proposta implica para o participante a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

 

11.8 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. O Comitê de Execução 

poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, 

desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem os princípios 

norteadores do processo.  

 

11.9 O Edital e seus anexos estarão disponível na publicação do sítio eletrônico da 

Fundação Unidavi.  
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11.10 O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 

licitatório será o da Comarca de Rio do Sul/SC, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

 

Rio do Sul, 21 de outubro de 2022 

 

 

 

Prof. ALCIR TEXEIRA 

Presidente da Fundação Unidavi 
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