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INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA 

 

EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2011 

PROCESSO Nº 002/2011 

 

A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, Organização Social 

qualificada pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas sob a matrícula nº 177819 do Livro nº A-43, datado de 21/08/2000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 03.447.568/0001-43, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Dona 

Castorina nº 110, Jardim Botânico, doravante denominado simplesmente IMPA-OS, por meio de 

seu(a) Pregoeiro (a) Janaina de Souza Lima Custodio, auxiliado pela Equipe de Apoio, designados 

pela Ordem Interna nº 016/2010, datada de 20/08/2010, leva ao conhecimento dos interessados que, 

na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006, do 

Decreto nº 6.204/2007, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e de outras normas aplicáveis ao 

objeto deste certame, além das demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, ANÁLISE DAS PROPOSTAS E 

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES 

 

DIA: 17/02/2011 

HORÁRIO: 10:00 horas (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: a partir do dia 07/ 02/2011 até as 09:30 horas do dia 

17/02/2011 (horário de Brasília/DF), no Endereço Eletrônico acima mencionado. 

 
I - Do Objeto 
 

1.1 A presente licitação tem como objeto a “Contratação de empresa qualificada para ministrar 

aulas de Alemão aos alunos de Mestrado e Doutorado do IMPA-OS”, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

II - Da Participação na Licitação 

 

2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas pertinentes ao ramo de negócios do objeto descrito 

no item 1.1 acima, que atenderem a todas as condições e exigências constantes deste Edital e seus 

Anexos, que estiverem previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.   

 

2.2 A orientação para cadastramento no COMPRASNET, condição necessária para ter acesso ao 

Pregão Eletrônico, e, conseqüentemente, participar deste Pregão, está à disposição do interessado, 

no sítio acima mencionado, no Manual do COMPRASNET e no Manual do Fornecedor (Pregão 

Eletrônico).     

 

2.3 Não poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

a) que não atendam as condições deste Edital; 

 

b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou tenham 

sido declaradas inidôneas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação;  

 

c) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o IMPA-OS durando o prazo da 

sanção aplicada; 

 

d) se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 

concurso de credores, fusão, cisão, ou incorporação; 

 

e) estrangeiras não autorizadas a funcionarem no País;  

 

f) que estejam reunidas em consórcio ou grupo econômico e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição;  

http://www.comprasnet.gov.br/
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III - Das Condições de Credenciamento 

 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

 

3.2 Para obter a senha de acesso e participar deste processo licitatório, a licitante deverá estar 

previamente cadastrada no SICAF, pelo menos até o terceiro dia útil anterior à data prevista para a 

abertura da Proposta eletrônica. 

 

3.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao IMPA-OS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou 

de seu representante legal, bem como a presunção de sua capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  

 

3.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta e lances.  

 

3.6 Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.   

 

3.7 A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 

automaticamente. 

 

IV - Da Estimativa de Preço e dos Recursos Orçamentários  

 

4.1 O valor total para a aquisição do objeto deste Edital é estimado em R$ 21.027,53 (Vinte e um mil 

vinte e sete reais e cinqüenta e três centavos), e correrá à conta dos recursos financeiros do Contrato 

de Gestão firmado entre o IMPA-OS e MCT. 

 

4.2 O quantitativo acima previsto é meramente estimativo, não se constituindo, em hipótese alguma, 

compromisso futuro para a Contratante, razão pela qual não poderá ser exigido, nem considerado 

http://www.comprasnet.gov.br/
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como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com a 

necessidade da Contratante, sem que isso justifique qualquer indenização à Contratada.   

 

4.3 O pagamento dos serviços será efetuado, contra a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada pelo setor requisitante. 

 

V - Da Proposta 

 

5.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, a participação no Pregão dar-se-á por meio 

da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços, 

com a descrição detalhada do objeto ofertado, até às 09:30 horas do dia 17/02/2011, horário de 

Brasília/DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no sitio www.comprasnet.gov.br., quando 

então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas.  

 

5.2 A Proposta, elaborada em língua portuguesa, limitando-se ao objeto da licitação, atendendo 

fielmente às especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), e contendo os preços 

totais dos itens que compõem este Pregão, em real, e com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, 

deverá conter: 

 

a) Descrição detalhada do item ofertado.  

 

b) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

b1) Decorrido o prazo de validade da Proposta, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

c) Declaração da licitante de que no valor global da Proposta, estão computadas todas as despesas 

relativas ao objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários e 

fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantias, deslocamento de pessoal e respectivos custos diretos e 

indiretos, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras não especificadas, mas julgadas 

necessárias ao cumprimento deste Pregão.  
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d) Razão social da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da pessoa jurídica que 

efetivamente irá executar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), este último se houver, número da conta corrente bancária, Agência e Banco. 

 

5.3 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração de suas Propostas. 

 

5.4 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores ou requisitos diferentes daqueles 

compreendidos no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  

 

5.5 Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir o valor da Proposta 

anteriormente apresentada.  

 

5.6 Serão desclassificadas as Propostas das licitantes que descumprirem qualquer disposição deste 

Edital ou não atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência (Anexo I), ou, ainda, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.   

 

5.7 As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da Proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

VI - Da Abertura da Sessão Pública 

 

6.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no Preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

6.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

6.3 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando a mesma responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
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VII - Da Classificação das Propostas 

 

7.1 O Pregoeiro verificará as Propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

7.2 Somente as licitantes com Propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

7.3 Após a verificação das Propostas, será iniciada, pelo Pregoeiro, a fase de lances.  

 

VIII - Da Formulação de Lances 

 

8.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

 

8.2 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

sistema. 

 

8.3 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

 

8.4 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 

e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

8.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexeqüível. 

 

8.7 Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

 

 

 

 



 

7 

8.8 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

8.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.  

 

8.10 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 

findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

 
IX - Do Benefício às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

 

9.1 Após a fase de lances, se a Proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e houver Proposta de ME ou EPP que 

seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor Proposta, estará configurado o empate 

previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

9.2. Ocorrendo o empate técnico proceder-se-á da seguinte forma:  

 

a) A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, apresentar nova Proposta de preço inferior àquela considerada classificada 

em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do direito de desempate.  

 

b) Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma alínea “a”, serão convocadas 

as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas Propostas estejam dentro do limite estabelecido no 

item 10.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s, que se encontrem no limite 

estabelecido no item 10.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

9.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.2, o procedimento licitatório 

prosseguirá com as demais licitantes. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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X - Da Negociação 

 

10.1 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, se necessário for, o Pregoeiro 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor Proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas neste Edital.   

 

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhado pelas demais 

licitantes.   

 

XI - Da Aceitabilidade da Proposta 

 

11.1 A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de duas horas, contado 

da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema COMPRASNET, em 

arquivo único, a Proposta de Preço adequada ao último lance, na forma dos Anexo II, bem como a 

Planilha de Custos e Formação de Preços, na forma do Anexo III deste Edital.   

 

11.2 Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do 

sistema COMPRASNET poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, à Divisão de Materiais e Patrimônio do IMPA, situado na sede do referido Instituto, na 

Estrada Dona Castorina nº 110 – sala 124, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

 

11.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

11.4 O Pregoeiro examinará a Proposta quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor 

estimado e compatibilidade da Proposta com as especificações técnicas do objeto. 

 

11.5 Se a Proposta da primeira colocada não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a Proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma Proposta que atenda ao Edital. 
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11.6 Ocorrendo à situação a que se refere o item acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante 

para que seja obtida Proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

11.7 A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

11.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

11.9 As licitantes deverão acompanhar em tempo real para que, no caso de desclassificação da 

Proposta, e quando convocadas, possam enviar os documentos previstos no Edital. 

 

11.10 No julgamento das Propostas e habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das Propostas, dos documentos e sua validade jurídica, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.   

 

11.11 Serão desclassificadas as Propostas que:   

 

a) apresentem vícios ou ilegalidades;  

 

b) não apresentem os requisitos técnicos exigidos pelo Termo de Referência;  

 

c) apresentem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo IMPA-OS; 

 

d) apresentem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

 

e) não vierem a comprovar a sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 

apresentada.  

 

11.11.1 Considera-se preço manifestamente inexeqüível aquele que, comprovadamente, for 

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.   

 

11.11.2 A inexequilibidade dos valores referentes a itens isolados da Proposta, desde que não 

contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 

Proposta.    

 



 

10 

11.12 Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei 

nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 

seguintes procedimentos: 

 

a) questionamentos junto à licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação 

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

b) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 

c) verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração ou com a iniciativa 

privada; 

d) estudos setoriais; 

 

e) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

 

f) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

11.13 Não serão aceitas Propostas que, após a realização de diligências, não comprovarem a sua 

viabilidade, mediante apresentação da documentação solicitada pelo Pregoeiro e vigente na data da 

abertura da sessão pública deste Pregão. 

 

11.14 Qualquer interessado poderá requere que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e 

a legalidades das Propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

11.15 Quando a licitante apresentar preço inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados, e a inexequibilidade da Proposta não for flagrante e evidente pela análise de preços, não 

sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para 

aferir a legalidade e exeqüibilidade da Proposta. 

 

XII - Da Habilitação 

 

12.1 Encerrada a Etapa de Aceitação das Propostas, o Pregoeiro iniciará a etapa de habilitação.  

 

12.2 Para fins de habilitação no certame, as licitantes se obrigam a satisfazer os requisitos relativos à 

(i) habilitação jurídica; (ii) à qualificação econômico-financeira; (iii) à regularidade fiscal com a 
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Fazenda Nacional, com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS); (iv) à regularidade perante as Fazendas estaduais e Municipais, se for o caso; e 

(v) à qualificação técnica. 

 

12.3 Os requisitos mencionados nos incisos “i”, “ii”, “iii” e “iv” do item 12.2 acima, serão comprovados 

mediante consulta online no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores- SICAF.  

 

12.4 Os documento exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive 

quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados via fax, no prazo de até 2 

(dois) dias corridos, após solicitação do Pregoeiro pelo sistema eletrônico.  

 

12.5 Será inabilitada a licitante cuja “Declaração de Situação”, impressa no ato da consulta online no 

SICAF, constar qualquer documento com prazo de validade vencido, ou que esteja suspenso ou 

inativo o seu cadastramento e/ou habilitação, bem como deixar de apresentar, de acordo com o 

exigido, qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo com vícios ou defeitos, ou, ainda, não 

atender as condições previstas neste Edital. 

 

12.6 As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 

os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição fiscal.  

 

12.7 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.204/2007).  

 

12.8 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal, na forma acima prevista, será concedida 

quando requerida pela licitante, mediante requerimento tempestivo, devidamente fundamentado, 

dirigido ao Pregoeiro. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis 

inicialmente concedidos.   

 

12.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.7, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação, conforme previsto no art. 4º, § 4º, do Decreto nº 6.204/2007. 
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12.10 Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, constitui meio legal de prova. 

 

12.11 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação, inexistindo, até a presente data, fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.    

 

12.12 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, 

que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 

 

12.13 A licitante enquadrada como ME ou EPP deverá declarar, em campo próprio do sistema, que 

atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei. 

 

12.14 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, de emprego de 

menores ou ao enquadramento como ME ou EPP sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

 

12.15 As licitantes deverão ainda apresentar os seguintes documentos necessários à sua habilitação, 

incluindo aqueles referentes à sua qualificação técnica: 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa de direito público ou privado, 

comprovando a execução de serviços de mesma natureza do objeto do presente Pregão, conforme 

determina o parágrafo 1º, Inciso I e parágrafo 2º do artigo 30 da Lei nº 8666/93, reservando-se ao 

IMPA-OS o direito de indagar sobre a qualidade e desempenho dos mesmos. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. 

 

12.16 A licitante vencedora deste Pregão que não atender na íntegra as exigências contidas no item 

anterior, será considerada inabilitada e terá sua Proposta desclassificada, podendo sofrer as sanções 

previstas na Lei. 
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12.17 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

12.18 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

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

da matriz. 

 

12.19 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

 

XIII - Do Recurso 

 

13.1 Declarado a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, e somente em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recurso, NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO DE REGISTRO QUE NÃO 
SEJA O DO SISTEMA COMPRASNET.   
 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer,  no prazo 

estabelecido, importa na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

 

13.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

 

13.4 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contra -razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

13.5 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra razões de recurso, 

a licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

 

13.6 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente. 
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13.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

13.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede do IMPA-

OS, na Estrada Dona Castorina nº 110, Jardim Botânico, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no 

horário de 09:00 horas às 16:00horas.  

 

XIV - Da Adjudicação e Homologação 

 

14.1 Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, o Pregoeiro 

encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o procedimento licitatório e 

adjudicar o objeto à licitante vencedora.  

 

XV - Das Condições Gerais da Contratação 

 
15.1 Homologado o procedimento licitatório, será encaminhado a licitante a Autorização de 

Fornecimento, conforme Anexo VI, devendo este documento ser assinado e devolvida uma via ao 

IMPA. 

 

15.2 Se a licitante vencedora deixar de assinar a AF no prazo fixado, sem que tenha solicitado 

prorrogação com justificativa aceita pelo IMPA-OS, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas à licitante faltosa, poderá convocar as licitantes remanescentes que tenham 

sido habilitadas, na respectiva ordem de classificação, ou revogar a licitação, conforme facultado no 

art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

XVI - Das Penalidades 

 

16.1 A Contratada ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste Edital, às 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o IMPA-

OS, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo 

com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

 



 

15 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência; 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do AF, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 

do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da AF, na hipótese da Contratada, injustificadamente, desistir 

do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o IMPA-OS, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

16.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da garantia 

prestada ou dos pagamentos devidos pelo IMPA-OS. Se os valores não forem suficientes, a diferença 

deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 

sanção. 

 

16.4 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

XVII - Dos Esclarecimentos e da Impugnação ao Edital 

 

17.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@impa.br 

 

17.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas.  

 

17.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

17.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

para o endereço eletrônico licitacoes@impa.br. 

mailto:licita%C3%A7%C3%B5es@impa.br
mailto:licita%C3%A7%C3%B5es@impa.br
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17.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados. 

 

XVIII - Das Disposições Finais 

 

18.1 Caberá ao Diretor Geral do IMPA-OS anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

18.2 A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

 

18.3 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou da revogação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da licitante de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

 

18.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

 

18.5 No julgamento das Propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das Propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de classificação e habilitação. 

 

18.6 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 

IMPA-OS, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

 

XX - Dos Anexos 

 

20.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III- Modelo de atestado de Capacidade Técnica 
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Anexo IV – Modelo de Declaração de fatos impeditivos 

Anexo V – Declaração Art 7º CF 

Anexo VI -  Minuta de Contrato 

 

XXI Do Foro 

 

21.1 Fica eleito o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou controvérsias 

oriundas do presente Edital.  

 

Rio de Janeiro,  04 de  fevereiro de 2011. 

 

 

_____________________________________  
Janaina Lima Custodio 
Pregoeira – IMPA-OS 

Registro ESAF no 14.14.01.14027.07.07 
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Anexo I 

 
Termo de Referência 

 
Pregão Eletrônico nº 004/2011 

 
Processo nº 002/2011 

 
Contratação de empresa qualificada para ministrar aulas de Alemão aos alunos de Mestrado e 

Doutorado do IMPA 

 

1. Objeto e Justificativa 

 
1.1 O presente Termo de referência tem por objetivo orientar os requisitos para a Contratação de 

empresa qualificada para ministrar as aulas de Alemão para os alunos da Associação Instituto 

Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS. 

 

1.2 A contratação de empresa que ministrará o curso se justifica por possibilitar aos alunos do 

programa de Mestrado e Doutorado o conhecimento da língua alemã e a capacidade de 

entendimento e tradução de textos científicos, itens necessários para o cumprimento de um dos 

requisitos para obtenção do grau existentes do catálogo de Pós-Graduação do IMPA-OS. 

 

2. Valor de Referência 

 
2.1 O valor de referência para a realização dos serviços solicitados, conforme pesquisa de mercado  

realizada, está estimado pelo valor de R$ 21.027,53 (Vinte e um mil vinte e sete reais e cinqüenta e 

três centavos). 

 

2.1.1 Qualquer divergência entre o especificado no COMPRASNET e no Termo de Referência 

prevalecerá sempre o especificado no Termo de Referência. 

 

2.1.2 A sistemática adotada para determinação do orçamento estimado foi pelo valor médio. 

 

2.1.3 Relação dos serviços a serem contratados:  

Contratação de empresa qualificada para ministrar aulas de Alemão para alunos do IMPA-OS. Serão 

3 horas semanais (2 seções de 1 hora e meia) durante  39 semanas de aula.  

 

2.1.4 Valor por extenso: Vinte e um mil vinte e sete reais e cinqüenta e três centavos. 
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3. Local da prestação do serviço: 

 
3.1 A prestação de serviços a ser licitada deverá ser realizada nas dependências do prédio sede do 

IMPA-OS - Edifício Lélio Gama - situado na Estrada Dona Castorina, 110 - Jardim Botânico - Rio de 

Janeiro - RJ, obedecendo cada uma das atividades as suas particularidades. 

 

4. Do Preço a ser proposto 

 

4.1  A proposta deverá ser apresentada detalhadamente devendo estar incluídas todas as despesas 

com, taxa de matricula, taxa de deslocamento, material didático,  encargos sociais, impostos e taxas, 

, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição. 

 

5. Prazo de Execução  

 

5.1 Homologado o procedimento licitatório, será a licitante vencedora convocada para, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento 

contratual, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital, conforme estabelecido no art. 64 da Lei nº 

8.666/93. 

 

5.2 Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato no prazo fixado, sem que tenha solicitado 

prorrogação com justificativa aceita pelo IMPA-OS, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas à licitante faltosa, poderá convocar as licitantes remanescentes que tenham 

sido habilitadas, na respectiva ordem de classificação, ou revogar a licitação, conforme facultado no 

art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.3 Na hipótese do IMPA-OS não assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na 

ordem de classificação e nas mesmas condições da primeira, no prazo de 60 (sessenta), contados da 

data da apresentação das Propostas, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos 

assumidos.  

 

5.4 O Contrato a ser celebrado terá duração de 39 (trinta e nove) semanas, contado da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após 

manifestação das partes envolvidas, mediante celebração de Termo Aditivo. 
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5.5 Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a 

licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

6 -  Da Prestação de Garantia e da Contratação de Seguro  

 

6.1 A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data 

da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 

5% (cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

6.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  

 

b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada 

durante a execução do Contrato;  

 

c) multas moratórias e punitivas impostas à Contratada; 

 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

Contratada.  

 

6.3 A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta que será informada pelo IMPA- OS, em 

favor do próprio.  

 

6.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2,1% 

(dois inteiros e um décimo por cento). 

 

6.5 Será considerada extinta a garantia: 

 

a) Com a devolução da apólice, carta de fiança ou autorização para o levantamento de importância 

depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do IMPA-OS, mediante 

termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato. 
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7 - Das Penalidades 

 

7.1 A Contratada ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste Edital, às 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o IMPA-

OS, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo 

com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

7.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência; 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da Contratada, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o IMPA-OS, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

7.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da garantia 

prestada ou dos pagamentos devidos pelo IMPA-OS. Se os valores não forem suficientes, a diferença 

deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 

sanção. 

 

7.4 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 
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8 - Da Execução e da Fiscalização  

 

8.1 O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições nele 

avençadas, devendo ser observados os termos deste Edital e a legislação vigente, respondendo o 

inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma do item 16 deste Edital. 

 

8.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo a fiscalização ser exercida por funcionário 

especialmente designado pelo IMPA-OS, sendo certo que a fiscalização não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual.  

 

8.3 Caberá à Fiscalização, sem prejuízo das disposições constante do Contrato:  

 

a) Exigir o cumprimento de todas as disposições constantes deste Edital e seus Anexos, bem como do 

instrumento contratual.  

 

b) Solicitar o afastamento imediato do local dos serviços de qualquer elemento da Contratada que 

venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos serviços e à Fiscalização, ou incapacidade 

técnica, sem qualquer custo adicional para o Contratante. 

 

c) Notificar à Contratada sobre qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, fixando 

prazo para sua correção.  

 

8.4 A Contratada é responsável por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa 

ou dolo na execução dos serviços, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença da 

Fiscalização.  

 

8.5 Durante a vigência do Contrato, a Contratada deverá manter preposto, aceito pelo IMPA-OS, para 

representá-la sempre que for necessário.  

 

9. Da Vigência do Contrato 

 

9.1 O prazo de vigência do Contrato será de 39 (trinta e nove) semanas, a partir da data da sua 

assinatura. 
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9.2 A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.  

 

10. Das Disposições Finais 

 

10.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Termo de Referência deverá ser encaminhada, por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail 

licitacoes@impa.br,  

 

  

 

_____________________________________ 

Kátia Coutinho de Albuquerque 

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio 

IMPA – OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacoes@impa.br
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Anexo II 

 
Modelo de Proposta 

 
 

Pregão Eletrônico nº 004/2011 
 
 

Processo nº 002/2011 
 
 

 
À 
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA 

 
Prezados Senhores, 

A empresa............... (Nome da proponente), vem por meio de seu(s) representante(s) legal(ais), 
apresentar sua proposta comercial referente ao Pregão Eletrônico no 004/2011, cujo objeto é a 
Contratação de Empresa que ministrará as aulas de Alemão aos alunos de Mestrado e Doutorado do 
IMPA. 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Considerando as demais condições estabelecidas no referido edital e seus anexos, propomos o que 
se segue: 

ITEM(s) 00 

PREÇO UNITÁRIO = R$ 0,00 (valor por extenso) 
PREÇO TOTAL DO ITEM = R$ 0,00 (valor por extenso) 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA= R$ 000,00 (valor por extenso do lote) 
 

Informamos que nossa empresa possui recursos humanos, técnicos e materiais compatíveis com as 
necessidades estabelecidas no Edital. 
Informamos também conhecer e concordar com todas as exigências e condições estabelecidas no 
Edital do Pregão Eletrônico no 004/2011 e documentos por nele referenciados. 
 

Rio de Janeiro, ........de .............de 2011. 
 

 
Atenciosamente, 

 

Dados do representante legal: 

Nome: ____________________ 

RG nº: _______________ 

CPF nº: ______________ 

Cargo/Função ocupada: ______________________ 
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Fone: _________________ 

E-mail: ________________ 

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

.  

 

Informações Bancárias:  

 

Banco: __________________Agência: ______________ Conta Corrente n°  

_____________________ 

 

 

__________________________________  

(nome completo) 

 

 

 

(A Proposta deve ser feita em papel timbrado da empresa) 
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Anexo III 

 
Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
 

Pregão Eletrônico nº 004/2011 
 
 

Processo nº 002/2011 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 
 
 
 
 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa 
___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a) 
__________________________ forneceu os itens para este órgão (ou para esta empresa). 

 
Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela 

empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone 
comercial ou tecnicamente. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 
 
 

Observações: 
 
1)  Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) 

emissor; e 
 
2) O atestado deverá estar visado pelo respectivo órgão fiscalizador. 
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Anexo IV 

 
Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

 
 

Pregão Eletrônico nº 004/2011 
 

Processo nº 002/2011 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

 (Nome da Empresa) .......................................... , inscrita no CNPJ sob o nº ................................, sediada a 
……………………(endereço completo) ............................................................................... declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Cidade – UF, de            de                                           de 2011. 
(nome e número do CPFdo declarante) 
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Anexo V 
 
 

Declaração do Menor 
 
 

Pregão Eletrônico nº 004/2011 
 
 

Processo nº 002/2011 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTº 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
              (Razão Social da LICITANTE)        , inscrita no CNPJ sob o nº                      , sediada na  

(endereço completo)              , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1° da Lei n° 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

                       CIDADE-UF, ____ de ____________ de 2011. 

 
 
 

____________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 

(número e CPF Declarante) 
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Anexo VI 

 
 

Minuta de Contrato 
 
 

Pregão Eletrônico nº 04/2011 
 
 

Processo nº 002/2011 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA 

PURA E APLICADA – IMPA-OS E A EMPRESA XXXXX, NA FORMA 

ABAIXO: 

 

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-OS, 

Organização Social, qualificada pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, registrada no Cartório de 

registro Civil de Pessoa Jurídica sob a matrícula nº 177819 do Livro nº A-43, datada de 21/08/2000, 

com sede na Estrada Dona Castorina nº 110, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460-320, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-43, neste ato representada por seu Diretor Geral, Prof. Dr. César 

Leopoldo Camacho Manco, brasileiro naturalizado, casado, Matemático, portador da carteira de 

identidade nº 02871412-9, expedida pelo IFP/RJ em 03/08/1992, inscrito no CPF/MF sob o nº 

290.266.957-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Marechal Pires 

Ferreira, 61 – Ap. 303 – Cosme Velho – CEP 22441-080 e por seu Diretor Adjunto, Prof. Dr. Claudio 

Landim, brasileiro, separado judicialmente, Matemático, portador da Carteira de Identidade nº 

06264820-9, expedida pelo IFP/RJ em 24/04/1986, inscrito no CPF/MF sob o nº 825.738.597-20, 

residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Embaixador Morgan, 18 – Humaitá – 

CEP 22261-140, doravante denominada Contratante, e XXXX (razão social da empresa), pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na XXXX (endereço completo), na Cidade de XXX, Estado de 

XXX, CEP : xxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° xxxxx, neste ato representada pelo seu XXX (indicar 

cargo), Sr. XXX (nome completo), portador da carteira de identidade n° xxxxx, expedida pelo XXX, e 

do CPF/MF n° xxxxx, doravante denominada Contratada, em face da adjudicação efetuada no 

Pregão Eletrônico n° XX/2011, do Processo n° XX/2011, consoante as disposições das Leis n°s 

10.520/2002 e 8.666/993, e suas alterações posteriores, bem como do Decreto nº 5.450/2005, 

resolvem firmar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 



 

30 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a “Contratação de empresa qualificada para ministrar 

aulas de Alemão aos alunos de Mestrado e Doutorado do IMPA-OS”, na Estrada Dona Castorina 

nº 110, Jardim Botânico, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações constantes 

do Termo de Referência (Anexo I), parte inseparável do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2011, que 

passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

1.2 A Contratação de empresa qualificada para ministrar aulas de Alemão aos alunos de Mestrado e 

Doutorado do IMPA-OS deve compreender a ministração de aulas, o fornecimento do material 

didático, taxa de matricula, taxa de deslocamento e demais despesas necessárias à sua execução.  

 

Cláusula Segunda - Do Valor do Contrato 

 

2.1 Pelos serviços prestados nos termos deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada o valor 

a mensal de R$ xxx (xxxxx), totalizando o valor global de R$ xxx (xxxxx).  

 

Cláusula Terceira - Do Pagamento 

 

3.1 A Contratada deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias, 

emitidas e entregues no Setor de XXXXXX da Contratante, no endereço constante do Preâmbulo 

deste Contrato, para fins de liquidação e pagamento, no mês subseqüente ao da prestação do 

serviço, até o dia 20, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à 

contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991 e alterações posteriores. 

 

3.2 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao Fiscal do Contrato, 

indicado pela Contratante ou a outro funcionário designado para esse fim. 

 

3.3 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da 

data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente da Contratada. 

 

3.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e a apresentação da documentação comprobatória, discriminada na alínea “a” 
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do item 10.1 da cláusula décima, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

3.5 Em decorrência do disposto no item anterior, para efeito de pagamento mensal, a Contratada 

deverá apresentar, juntamente com as notas fiscais/faturas, a documentação relacionada na alínea 

“a” do item 10.1 da cláusula décima, caso tal documentação não esteja disponível no Cadastro Único 

de Fornecedores (SICAF). 

 

3.6 A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após atestação de 

que o serviço foi executado em conformidade com as especificações deste Contrato.  

 

3.7 A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato. 

 

3.8 A não apresentação da documentação de que trata o item 3.5 no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data da entrega da nota fiscal/fatura no prazo contratual, poderá ensejar a rescisão do 

Contrato e os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 

trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

 

3.9 No caso de atraso no pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, incidirá, sobre o valor devido, pela Contratante, multa moratória de 2% (dois por 

cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

 

Cláusula Quarta - Da Despesa 

 

4.1 A despesa para execução deste Contrato correrá à conta dos recursos financeiros repassados à 

Contratante, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em atendimento ao Contrato de Gestão, 

firmado entre as partes acima mencionadas, datado de 27/05/2010. 

 

Cláusula Quinta - Da Vigência  

 

5.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 39 (trinta e nove) semanas, contado da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após 

manifestação das partes envolvidas, mediante celebração de Termo Aditivo. 

 

5.2 Os serviços iniciar-se-ão no primeiro dia útil após a data de publicação deste Contrato. 
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Cláusula Sexta - Da Garantia 

 

6.1 A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 

assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 

5% (cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

6.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste Contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 

b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada, 

durante a execução do Contrato; 

 

c) multas moratórias e punitivas impostas à Contratada; 

 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

Contratada.  

 

6.3 A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta remunerada na Caixa Econômica 

Federal, em favor da Contratante.   

 

6.4 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2,1% 

(dois inteiros e um décimo por cento). 

 

6.5 Será considerada extinta a garantia: 

 

a) Com a devolução da apólice, carta de fiança ou autorização para o levantamento de importância 

depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 

termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato. 
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6.6 A Contratada deverá, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, inclusive em suas 

eventuais prorrogações, manter atualizada a vigência da garantia contratual de que trata a esta 

cláusula. 

 

Cláusula Sétima - Dos Encargos da Contratante 

 

7.1 Caberá à Contratante: 

 

7.1.1 Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a execução do 

serviço. 

 

7.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante ou preposto da Contratada.  

 

7.1.3 Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos. 

 

7.1.4 Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências deste Contrato. 

 

7.1.5 Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por funcionário designado. 

 

7.1.6 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste 

Contrato. 

 

7.1.7 Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados da Contratada, alocados na execução 

dos serviços, para comprovar o registro de função profissional.  

 

 

Cláusula Oitava - Dos Encargos da Contratada  

 

8.1 Além do cumprimento das obrigações elencadas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), 

deverá a Contratada:  

 

8.1.1 Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
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indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público. 

 

8.1.2 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências 

da Contratante. 

 

8.1.3 Responder pelos danos causados diretamente aos bens da Contratante, ou a terceiros, 

durante a execução deste Contrato. 

 

8.1.4 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada, bem como prestar os 

esclarecimentos solicitados. 

 

8.1.5 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas 

no Pregão Eletrônico nº  004/2011.  

 

8.1.6 Apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, os comprovantes dos seguintes fatos: 

pagamento de salários e benefícios dos empregados; recolhimento dos encargos sociais; 

regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da 

apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos 

termos da Lei n.º 4.923/65); cópia da carteira de trabalho e previdência social do(s) empregado(s) 

admitido(s) no período; documentação rescisória completa e recibos de pagamento dos empregados 

demitidos no período. 

 

8.1.7 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para 

verificar as condições em que o serviço está sendo prestado. 

 

8.1.8 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto deste Contrato. 

 

8.1.9 Manter seus empregados sob as normas disciplinares da Contratante, substituindo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado 

inconveniente pelo fiscal da Contratante. 

 

8.1.10 Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a pessoa responsável 

pela fiscalização do Contrato e adote as providências requeridas relativas à execução dos serviços 

pelos empregados, assim como comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados.   
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8.1.11 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.  

 

8.1.12 Providenciar, para todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias, cartão cidadão, 

expedido pela Caixa Econômica Federal, ou cartão equivalente, relativo a outros programas de 

governo, que possibilitem aos seus funcionários a consulta de informações sobre o FGTS. 

 

8.1.13 São de responsabilidade da Contratada, as seguintes obrigações sociais: 

 

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor, que deverão ser saldados em época própria, pela Contratada, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante.  

 

b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução 

deste Contrato, ainda que acontecida nas dependências da Contratante.  

 

c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução deste 

Contrato.  

 

d) Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.  

 

8.1.14 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem pode onerar o objeto deste Contrato. 

 

8.1.15 São expressamente vedadas à Contratada: 

 

a) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Contratante. 

b) A subcontratação para a execução do objeto deste Contrato. 

 

8.1.16 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos e 

supressões nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 

conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  
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Cláusula Nona - Da Fiscalização da Documentação Fiscal, Trabalhista e Previdenciária 

 

9.1 Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a Contratada deverá: 

 

a) Apresentar à fiscalização do Contrato, mensalmente, cópias simples acompanhadas de originais 

para conferência, dos seguinte documentos: 

 

a1) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou 

sede. 

 

a2) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF.  

 

b) Entregar no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Contratante: 

 

b1) Folha de pagamento analítica referente ao mês da prestação dos serviços, em que conste a 

Contratante como tomadora, acompanhada de cópias dos recibos de depósitos bancários ou 

contracheques assinados pelos empregados. 

 

b2) Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, etc), a 

que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao 

mês da prestação dos serviços. 

 

b3) Guia de Recolhimento do INSS. 

 

b4) Guia de Recolhimento do FGTS. 

 

b5) GFIP correspondente as Guias de Recolhimento do INSS e FGTS, discriminando o nome de cada 

um dos empregados beneficiados, que conste a Contratante com tomadora.  

 

b6) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da Contratada.  

 

9.2 No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação, devidamente autenticada: 
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a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, RG e CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

for o caso. 

 

b) CTPS, devidamente anotadas pela Contratada, dos empregados admitidos e dos responsáveis 

técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso. 

 

c) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços. 

 

9.3 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 

(sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela Contratada, para serem 

formal e documentalmente esclarecidas. 

 

9.4 O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da Contratada em situação 

irregular, perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, implicará na rescisão deste 

Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais cabíveis. 

 

Cláusula Décima - Do Acompanhamento e da Fiscalização 

 

10.1 O presente Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições 

nele avençadas, devendo ser observados os termos do Edital e a legislação vigente, respondendo a 

Contratada pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma da cláusula décima quinta.  

 

10.2 O acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o seu perfeito cumprimento, devendo a fiscalização ser exercida por funcionário 

especialmente designado pela Contratante, sendo certo que a fiscalização não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual.  

 

10.3 Caberá à Fiscalização, sem prejuízo das demais disposições constante deste Contrato:  

 

a) Exigir o cumprimento de todas as disposições do Contrato.  

 

b) Solicitar o afastamento imediato do local dos serviços de qualquer elemento da Contratada que 

venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos serviços e à Fiscalização, ou incapacidade 

técnica, sem qualquer custo adicional para o Contratante. 
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c) Notificar à Contratada sobre qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, fixando 

prazo para sua correção.  

 

10.4 A Contratada será responsável por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela 

presença da Fiscalização.  

 

10.5 Durante a vigência deste Contrato, a Contratada deverá manter preposto, aceito pela 

Contratante, para representá-la sempre que for necessário.  

 

Cláusula Décima Primeira - Da Alteração do Contrato 

 

11.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 

haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão 

 

12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da Contratada, assegura à Contratante 

o direito de rescisão, nos termos do artigo 77, da Lei n° 8.666/93, além dos casos citados no artigo 78 

da mesma Lei, garantida a prévia defesa, sempre mediante notificação. 

 

12.2 A rescisão, de acordo com artigo 79 da Lei n° 8.666/93, poderá ser: 

 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93.  

 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que 

haja conveniência para a Contratante. 

 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 

 

Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades 

 

13.1 A Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, garantida a ampla e prévia defesa: 
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I) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido a Contratada, segundo entendimento da Fiscalização. 

 

II) Multas equivalentes a: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência. 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual. 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da Contratada, injustificadamente, 

desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando a Contratante, em face da menor gravidade do fato, poderá reduzir o percentual 

da multa a ser aplicada. 

 

III) Suspensão do direito participar de licitações ou contratar com a Administração Pública por até 2 

(dois) anos.  

 

IV) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

13.2 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da garantia 

prestada ou do pagamento devido pela Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença 

deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação 

da sanção. 

 

13.3 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

13.4 As penalidades previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a 

ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.  

 

Cláusula Décima Quarta - Das Condições de Habilitação da Contratada 
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14.1 A Contratada declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente habilitada à 

assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do 

Contrato, todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

Cláusula Décima Quinta - Da Subcontratação e da Transferência do Contrato 

 

15.1 É vedada a subcontratação total do objeto do presente Contrato, não sendo permitida, da 

mesma forma, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 

bem como a sua fusão, cisão ou incorporação. 

 

Cláusula Décima Sexta - Das Disposições Gerais 

 

16.1 Integram este Contrato, como se nele estivesse transcritos, o Edital do Pregão Eletrônico n° 

004/2011 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada. 

 

16.2 Aplicam-se aos casos omissos deste Contrato as disposições das Leis nºs 10.520/2002 e 

8.666/1993, do Decreto nº 5.450/2005, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

Cláusula Décima Sétima - Da Publicação 

 

17.1 A publicação resumida do presente Contrato na imprensa oficial, que é condição indispensável 

para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, 

da Lei nº. 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Oitava - Do Foro 

 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas 

do presente Contrato. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 

 
 

Rio de Janeiro,  
 

 
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA  IMPA – OS 

 
 
 

 
__________________________   _________________________ 

 César Camacho                 Cláudio Landim 
          Diretor Geral                  Diretor Adjunto 
 
 

 
 
 

____________________________________________ 
  (razão social da empresa) 

(nome do representante legal ou do procurador 
 
 
 
  
Testemunhas:  
 
________________________                                                      _________________________ 
Nome:                                                                                           Nome: 
CPF                                                                                               CPF  
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