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FAEPU 
─────────────────────────────────────────────────────── 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 
DICOL – Divisão de Compras e Licitações 

Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154 – Bairro Umuarama – Uberlândia(MG) – 38405-323 

Tel. (34)3218-2530/2531        Fax. (34)3212-1812 

E-mail: dicolfaepu@gmail.com / dicol@hc.ufu.br 

 
Uberlândia, 16 de agosto de 2017. 

 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 1549/2017 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. 
 

1. DO OBJETO: 

 
1.1. A Divisão de Compras e Licitações da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E 

PESQUISA DE UBERLÂNDIA (FAEPU), com sede e administração na Rua Pedro Quirino 

da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, em Uberlândia, Estado de Minas 

Gerais, comunica que se encontra aberta a Cotação de Preços nº 1549/2017, para 

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO PARA SER IMPLANTADO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E SEUS ANEXOS, e convida V.S.ª a 

apresentar proposta observando as disposições constantes nesta Cotação de Preços e Minuta 

Contratual em anexo, sendo indispensável a visita técnica pois sem a mesma não é possível 

elaborar a proposta. 

 

1.2. O Hospital é composto pelos seguintes blocos e todos deverão ser contemplados no projeto: 

 

1.2.1. Projetos interligados: 2J; 2K; 2L; 2M; 2I; 2N; 2P; 2Q; 2V; 2W; 4A; 4F; 4D; 8B; 4B; 

6M, Abrigo de Resíduos; Gerador; Medicina Nuclear; Salas das terceirizadas; Abrigo da 

Caldeira e todas as áreas técnicas. 

 

1.2.2. Projetos do Hospital que são independentes: Almoxarifado; CAPS AD; Ambulatório 

Jaraguá; CREDESH. 

 

1.3. Os projetos do Complexo Hospitalar somam 60.000m² aproximadamente. 

 

1.4.   A Bioengenharia irá fornecer os levantamentos (planta baixa) existentes, entretanto a 

conferência “in loco” fica a cargo da empresa contratada, assim como a elaboração dos cortes, 

fachadas e coberturas que estiverem desatualizadas. Se houver a necessidade de 

levantamentos específicos de elétrica e hidráulica será de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

1.5.   Elaboração dos projetos a partir dos projetos de PCI existentes e não aprovados pelo 

CBMMG, que serão fornecidos pela Bioengenharia em formato dwg. A empresa contratada 

ficará responsável pela correção onde for necessário. 
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1.6. A empresa deverá corrigir todos os itens das notificações já redigidas pelo CBMMG (1ª a 5ª 

notificação). 

 

1.7.   Elaborar o projeto executivo, com todos os detalhamentos necessários, inclusive mudanças 

arquitetônicas, elétricas, hidráulicas e outras. 

 

1.8. Todas as alterações arquitetônicas deverão ser discutidas com a Bioengenharia para evitar 

conflitos com a Vigilância Sanitária, antes que o projeto seja protocolado no CBMMG. 

 

1.9.   As alterações arquitetônicas e estruturais propostas deverão ser viáveis do ponto de vista 

técnico e financeiro, sempre optando por registrar que as instalações são antigas e o processo 

deve priorizar esta condição. (Usar recursos legais disponíveis antes de se propor uma grande 

mudança arquitetônica). 

 

1.10. Se necessário, participar de reuniões com o corpo técnico do CBMMG de Belo Horizonte, 

sendo todos os custos de deslocamento por conta da empresa contratada. 

 

1.11. Unificar os processos do restante do Campus Umuarama, ou seja, projeto do Hospital com o 

projeto existente da área acadêmica. 

 

1.12. Caso o CBM exija a aprovação simultânea da parte acadêmica ou qualquer bloco no entorno 

dos blocos citados, o projetista deve incluir em seu trabalho todas as exigências, pois em 

nenhuma condição serão pagos os projetos parcialmente sem a aprovação. Desta maneira os 

concorrentes devem levar isto em consideração no momento da orçamentação, pois não 

ocorrerá aditivação neste caso. 

 

1.13. Caso o CBM exija a aprovação simultânea do bloco 8DJU, o projetista deve incluir em seu 

trabalho todas as exigências, pois em nenhuma condição serão pagos os projetos parcialmente 

sem a aprovação. Desta maneira os concorrentes devem levar isto em consideração no 

momento da orçamentação, pois não ocorrerá aditivação neste caso. 

 

1.14. O projetista deverá fazer todo o detalhamento dos projetos, conforme padronização da Diretoria 

de Infraestrutura, com memorial e lista de materiais e equipamentos, preparados para uma 

licitação, incluindo planilha orçamentária com cotações baseadas em bancos de dados 

públicos (SINAPI, SETOP, etc), ou cotações segundo a lei nº 8666/90. 

 

1.15. A entrega deverá ser feita em 2 jogos, sendo que uma é da CBMMG e a outra da administração 

(HCU). 

 

1.16. Nenhum valor deverá ser antecipado ao contratado. O pagamento se dará apenas quando o 

projeto for aprovado. O projetista deverá acompanhar a execução das obras e responder a 

quaisquer solicitações pertinentes ao seu projeto durante a execução das mesmas. Um 

percentual do valor total (10%) será retido e liberado apenas na conclusão das obras. 

 

1.17. O prazo de execução e aprovação do projeto no CBMMG será de 12 meses. 

 

1.18. Comunicamos aos interessados em participar da presente cotação, que a mesma se encontra 

disponível no Site do Hospital de Clínicas de Uberlândia, no endereço: www.hc.ufu.br ou 

retirar cópia na Divisão de Compras e Licitações da FAEPU, na Rua Pedro Quirino da 

http://www.hc.ufu.br/
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Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, em Uberlândia (MG), ou ainda solicitá-la através do 

endereço eletrônico: dicolfaepu@gmail.com / dicol@hc.ufu.br.  

 

2. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 

2.1. A seleção da empresa vencedora será pelos seguintes critérios: 

1º. Documentação; 

2º. Habilitação Técnica; 

3º. Preço; 

2.2. A análise dos créditos acima será da seguinte forma: Documentação em primeiro lugar, 

Habilitação Técnica em segundo lugar, e preço em terceiro lugar. 

2.3. A FAEPU elegerá somente 01 (um) fornecedor, seguindo os critérios acima (item 2.1 e 2.2), 

visando o modo mais econômico para a FAEPU. 

3. DA DATA, HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES P/ ENTREGA DA PROPOSTA E 

DOCUMENTAÇÃO. 

3.1. Prazo e horário para entrega da proposta e documentação/habilitação técnica: Até o dia 

29/09/2017 às 17:00h.  

3.2. Os interessados deverão entregar até a data e horário indicados neste instrumento, item 3.1 

acima, 01 (um) envelope fechado, em cuja parte externa deverá constar os seguintes dizeres: 

      - Cotação de Preços nº 1549/2017 e Documentação 

3.3. Local para entrega do envelope: Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, 

em Uberlândia (MG), aos cuidados de Neiva Maria de Oliveira Silva, Gerência da Divisão de 

Compras e Licitações da FAEPU. 

3.3.1. As empresas proponentes entregarão os envelopes na Divisão de Compras para análise e 

não participarão da abertura dos envelopes, nem da análise de documentos, sendo de inteira 

responsabilidade da Divisão de Compras, pois sendo a FAEPU uma instituição de direito 

privado está desobrigada da abertura na presença dos proponentes. O resultado será divulgado 

ao vencedor através de comunicado à empresa via e-mail.  

3.4. Encerrado o prazo para entrega do envelope, qualquer outro documento somente poderá ser 

apresentado, complementado ou substituído pelas empresas participantes, mediante expressa 

autorização da FAEPU. A FAEPU, por sua vez, visando agilizar e viabilizar o processo de 

credenciamento, e com intuito de preservar o interesse da população usuária do Sistema Único 

de Saúde (SUS), poderá, se necessário e a seu critério, solicitar das empresas participantes, 

apresentação de novos documentos, substituição, complementação ou esclarecimento de 

documentos apresentados. 

3.5. Todos os horários indicados na presente cotação referem-se ao horário de Brasília – DF. 

 
3.6. A proposta deverá ser elaborada por computador, impressa em papel timbrado da empresa 

proponente e com o carimbo do CNPJ, apresentada em original, sem emendas, rasuras ou 

mailto:dicolfaepu@gmail.com
mailto:dicol@hc.ufu.br


 4 

entrelinhas; suas folhas deverão estar numeradas sequencialmente, rubricadas, e a última 

assinada pelo seu Representante Legal, com firma devidamente reconhecida, contendo os 

seguintes dados: 

 

a) Condições de pagamento; 

b) Prazo de entrega/término dos serviços;  

c) Validade da proposta; 

d) O preço expresso em Real, tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este valor 

sobre aquele em caso de divergência; 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

4.1. Para fins de participação desta cotação de preços, a empresa interessada deverá 

apresentar os seguintes documentos:  
 

a) Dados cadastrais da empresa proponente, contendo: Razão social, endereço, CNPJ e Inscrição 

Estadual para cadastro novo ou atualização de cadastro; 

 

b) Dados Bancários, contendo: Nome e número do Banco, Agência e Conta Corrente para efeito 

de pagamento; 

 

c) Cópia do Contrato Social e última alteração; 

 

d) Documento que comprove a regularidade da empresa perante a Receita Federal, Dívida Ativa 

da União, Previdência Social e FGTS (CND’s); 

 

e) Cartão CNPJ (Correspondente ao apresentado na Cotação de Preços. Outro CNPJ diferente do 

mencionado na Cotação não será aceito ainda que de matrizes ou filiais); 

 

f) Alvará de funcionamento da empresa emitido pela Prefeitura Municipal, em vigor; 

 

g) Cópia do Registro no CREA, da empresa proponente, em vigor; 

 

h) Cópia do Registro no CREA, do Engenheiro responsável pela obra, em vigor; 

 

i) 03 (Três) Atestados de Capacidade Técnica que comprovem de maneira satisfatória, a aptidão 

para desempenho das atividades pertinentes ao objeto a ser cotado. 

 

j) Declaração que tomou conhecimento de todos os itens da presente Cotação; 

 

k) Declaração que não emprega menores exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze 

anos); 

 

l) Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, profissão, estado civil, CPF (cópia), 

Carteira de Identidade (cópia), domicílio, cargo na empresa e Procuração se for o caso (cópia 

autenticada), para fins de assinatura no contrato; 

 

m) Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, CPF (cópia), Carteira de Identidade 

(cópia), para fins de assinatura como testemunha no contrato; 
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5. DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: 

 
5.1. As empresas interessadas em participar desta Cotação de Preços deverão realizar a VISITA 

TÉCNICA OBRIGATÓRIA ao local, conforme data, horário e nome do Responsável pelo 

fornecimento do Atestado de Visita Técnica, abaixo, onde será feita avaliação dos serviços a 

serem executados, conhecer o local objeto desta cotação, bem como esclarecimentos 

adicionais que se fizerem necessários: 

 

a) DATA: 21/09/2017 

b) HORÁRIO: 13h30min (não será tolerado atraso) 

c) LOCAL DO ENCONTRO PARA VISITA: BIOENGENHARIA 

d) ENDEREÇO: Av. Amazonas com a Pedro Quirino s/n Bloco 6M – Bairro 

Umuarama, Uberlândia-MG.  

e) RESPONSÁVEIS: Srs. Wesley Martins / Leonor Tavolucci 

f) TELEFONE: *34-3218-2171  
 

5.2. Ao final da Visita Técnica, será emitido pelo Engenheiro Weslley Martins ou a 

Arquiteta Leonor Tavolucci da Divisão de Bioengenharia, o Atestado de Vistoria 

Técnica, com a assinatura dos participantes que os mesmos deverão enviar à Divisão de 

Compras da Faepu. 

 
5.3. O custo da Visita Técnica Obrigatória acima mencionada (item 5.1.) correrá por conta e risco 

da empresa interessada, ficando a FAEPU livre de qualquer ônus proveniente dessa despesa. 

 

6. DA CONTRATAÇÃO:  

 

6.1. Será firmado entre a FAEPU e a empresa vencedora, um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO, nos termos do modelo em anexo, denominado Minuta 

Contratual.  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7.1. A participação no presente procedimento implica na aceitação integral e irretratável de todas 

as condições exigidas nesta cotação e dos documentos que dela fazem parte, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.  

7.2. A empresa vencedora não poderá transferir para terceiros os direitos e as obrigações 

resultantes desta Cotação de Preços. 

7.3. A presente Cotação de Preços poderá ser revogada em qualquer uma de suas fases, por 

motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que 

caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza. 

 

7.4. Durante a vigência do contrato, a empresa deverá manter as mesmas condições de preço e 

documentação, da época da contratação. 

7.5. Todos os casos omissos referentes a esta Cotação de Preços serão resolvidos pela FAEPU, a 

seu critério. 
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7.6. O Foro para resolver quaisquer dúvidas que porventura existirem será o da Comarca de 

Uberlândia (MG), com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Neiva Maria de Oliveira Silva 

Divisão de Compras e Licitações 

 
 
 

 


