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RESOLUÇÃO No

 
 03/2001, DE 22 DE MARÇO DE 2001 

Autoriza o estabelecimento de  contrato 
temporário  entre a UFMG e a Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), 
vinculado ao Projeto Campus 2000, objetivando 
a gestão e execução de obras civis no Campus 
Pampulha. 

 
 
  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, considerando: 
 
. o Parecer no

. a necessidade de estabelecimento de um programa de desenvolvimento 
institucional para a complementação do Campus Pampulha, mantendo sua 
unidade arquitetônica;  

 102/2000 da Procuradoria Jurídica da UFMG, datado de 
13/12/2000; 

. a importância de se utilizar a competência instalada na UFMG, tendo em vista 
que diversos cargos ligados à área da construção civil foram extintos no serviço 
público federal, impossibilitando o contrato dos efetivos necessários à execução 
dos projetos; 
. os ganhos representados pelo processo de autoconstrução em termos de 
qualidade, economia e benefícios acadêmicos, inclusive os relacionados a 
treinamento de estudantes, resolve: 
 
  Art. 1o

 

 Autorizar o estabelecimento de contrato temporário entre a 
UFMG e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, vinculado ao 
Projeto Campus 2000, objetivando a gestão e a execução de obras civis no 
Campus Pampulha. 

  Parágrafo único. O Projeto Campus 2000, encaminhado pela 
UFMG ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
engloba os seguintes projetos e obras:  
 

I  - Escola de Educação Física - ampliação destinada aos 
Departamentos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 
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II  - Escola de Engenharia - prédio novo, recuperação do Pavilhão 
Central de Aulas (PCA) sinistrado e dos Departamentos já instalados no Campus 
da Pampulha; 

 
III - Faculdade de Ciências Econômicas - prédio novo; 
 
IV - Faculdade de Educação - ampliação e recuperação; 
 
V  - Faculdade de Farmácia - prédio novo; 
 
VI - Instituto de Ciências Exatas - ampliação e recuperação do 

Departamento de Química; 
 
VII - Instituto de Geociências - reagrupamento e ampliação. 

 
  Art. 2o O contrato UFMG/FUNDEP será firmado com base na Lei 
no

 

 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que “dispõe sobre as relações entre as 
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e 
as fundações de apoio e dá outras providências”. 

  Art. 3o

 

 O contrato UFMG/FUNDEP obedecerá às seguintes 
diretrizes: 

  I - a UFMG pagará os custos diretos e indiretos referentes às obras 
e não pagará qualquer taxa a título de administração; 
 
  II - as obras serão planejadas, orçadas e acompanhadas física e 
financeiramente conforme sistema previamente aprovado pela instâncias 
competentes da UFMG, devendo ser executadas a preço de custo; 
 
  III - a composição do preço unitário, bem como a dos custos 
indiretos de cada obra e do projeto como um todo será periodicamente 
examinada e aprovada pelas instâncias competentes da UFMG, incluídas as 
comissões instituídas pelo Conselho Universitário; 
 
  IV - as licitações para a aquisição de materiais e serviços 
obedecerão à 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”, seus correlatos e 
sucedâneos; 
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  V - a FUNDEP disponibilizará, para exame da Comissão Curadora, 
toda a documentação necessária à execução do contrato; 
 
  VI - o valor inicial do contrato será definido conforme planilha 
anexa, a partir da estimativa do custo de cada obra incluída no Projeto Campus 
2000, cuja listagem consta do parágrafo único do artigo 1o

 
; 

  VII - o preço orçado para cada obra será definido em termo aditivo 
ao contrato a ser celebrado previamente ao início de sua execução; 
 
  VIII - o valor de cada termo aditivo deverá ser submetido à 
apreciação do Conselho Universitário, bem como as devidas justificativas 
técnicas; 
 
  IX - o cálculo do pagamento dos custos à FUNDEP será efetuado 
mediante medição dos serviços executados em cada obra; 
 
  X - a FUNDEP se comprometerá a designar, como Diretor Técnico 
do empreendimento contratado, um servidor da Universidade indicado pelo 
Reitor. 
 
  Art. 4o

 
 A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 
 
 

Professor Francisco César de Sá Barreto 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 


