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INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA 

 

EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2011 

PROCESSO Nº 082/2010 

 

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 28/01/2011 

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:  a partir do dia 17/01/2011 até as 08:30 horas do dia 

28/01/2011 (horário de Brasília/DF), no Endereço Eletrônico acima mencionado. 

 
I -  Do Objeto 
 

1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de “Empresa especializada para prestação 

de serviços continuados de Vigilância Armada”, dos bens móveis e imóveis de propriedade ou de 

uso do IMPA-OS, no endereço constante do Preâmbulo acima, conforme especificações constantes 

do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1.2 Os serviços de vigilância armada compreendem, além do fornecimento de mão de obra,  o 

fornecimento de todos os equipamentos, EPIs, uniformes e ferramentas necessários à execução dos 

serviços. 

 

1.3 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;  
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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;  

 

g) cooperativa de mão-de-obra, conforme vedação contida no Termo de Conciliação Judicial firmado 

entre o Ministério Público do Trabalho e a União, datado de 05 de junho de 2003, constante do Anexo 

VI. 

 

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  

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.1 O valor total anual da contratação objeto deste Edital é estimado em R$ 658.506,06 (seiscentos e 

cinqüenta e oito mil quinhentos e seis reais e seis centavos), sendo o valor médio mensal de R$ 

54.875,51 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), e correrá à conta dos recursos financeiros 

repassados ao IMPA-OS, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em atendimento ao 

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

 

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 

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 efetivamente prestados será efetuado, mensalmente, contra a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da autorização emitida pelo Fiscal do Contrato, 

nos termos constantes do Contrato, o qual constitui o Anexo IV deste Edital. 

 

V -  Da Vistoria 

 

5.1. A licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 2º (segundo) dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições 

e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário, pelo telefone nº (21) 

2529-5278, com o Sr. Guilherme Brondi, o qual acompanhará o representante da licitante na visita e 

assinará o “Atestado de Visita, correndo por conta da licitante todos os ônus decorrentes da referida 

visita 

 

VI -  Da Proposta 

 

6.1 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 08:30 horas do dia 28/01/2011, 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.  

 

6.2 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 

http://www.comprasnet.gov.br/
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totais dos itens que compõem este Pregão, em real, e com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, 

deverá conter: 

 

a) Descrição detalhada do objeto 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 anual da Proposta, estão computadas todas as 

despesas relativas ao objeto licitado, inclusive o fornecimento de equipamentos e uniformes 

necessários à execução dos serviços, 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.  

 

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. 

 

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

 

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

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

 

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

anteriormente apresentada.  

 

6.6 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.   

 

6.7 As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
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6.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da Proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

VII -  Da Abertura da Sessão Pública 

 

7.1 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. 

 

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

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

 

7.3 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. 

 

VIII -  Da Classificação das Propostas 

 

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

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

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

 

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

 

IX -  Da Formulação de Lances 

 

9.1 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. 

 

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

sistema. 

 

9.3 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. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.4 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

9.5 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. 

 

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

manifestamente inexeqüível. 

 

9.7 Se ocorrer a 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. 

 

9.8 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. 

 

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

 

9.10 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. 

 

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

 

10.1 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.  

 

10.2. 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.  

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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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.  

 

10.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 10.2, o procedimento licitatório 

prosseguirá com as demais licitantes. 

 

XI -  Da Negociação 

 

11.1 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.   

 

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

licitantes.   

 

XII -  Da Aceitabilidade da Proposta 

 

12.1 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.   

 

12.2 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. 
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12.3 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. 

 

12.4 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. 

 

12.5 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. 

 

12.6 Ocorrendo a 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. 

 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

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

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

12.9 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. 

 

12.10 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.   

 

12.11 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 mensal estabelecido pelo IMPA; 

 

d) apresentem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 
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e) não vierem a comprovar a sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 

apresentada.  

 

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

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.   

 

12.11.2 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.    

 

12.12 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) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 

coletivos de trabalho; 

 

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da 

Previdência Social; 

 

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

 

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 

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

privada; 

 

g) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

 

h) estudos setoriais; 

 

i) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
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j) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que a licitante 

disponha para a prestação dos serviços;  

 

k) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

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

viabilidade, mediante apresentação da documentação solicitada pelo Pregoeiro, na forma do item 

12.12, ou contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos na Convenção Coletiva de 

Trabalho, vigente na data da abertura da sessão pública deste Pregão. 

 

12.14 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.  

 

12.15 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. 

 

XIII -  Da Demonstração dos Serviços 

 

13.1 Não se exigirá demonstração dos serviços ofertados. 

 

XIV -  Da Habilitação 

 

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

 

14.2 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 

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. 

 

14.3 Os requisitos mencionados nos incisos “i”, “ii”, “iii” e “iv” do item 14.2 acima, serão comprovados 

mediante consulta online no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores- SICAF.  
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14.4 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.  

 

14.5 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. 

 

14.6 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.  

 

14.7 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).  

 

14.8 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.   

 

14.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 14.7, 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. 

 

14.10 Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, constitui meio legal de prova. 

 

14.11 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.    
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14.12 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. 

 

14.13 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. 

 

14.14 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. 

 

14.15 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) Autorização para Funcionamento no Estado do Rio de Janeiro, concedida pelo DPF do Ministério 

da Justiça - MJ, conforme estabelece a Lei n.° 7.102/83, alterada pelas Leis nºs 8.863/1994 e 

9.017/1995, Decreto n° 89.056/83, alterado pelo Decreto n° 1.592/1995, e Portaria/MJ n° 387/2006. 

 

c) Revisão da Autorização para Funcionamento, concedida pelo DPF do MJ, dentro do prazo de 

validade, conforme estabelece as Leis nºs 7.102/83 e 8.863/1994, e demais regulamentações. 

 

d) Certificado de segurança expedido pela Superintendência de Polícia Federal, no Estado do Rio de 

Janeiro, atestando que os serviços serão executados em conformidade com a Portaria nº 

11.129/1995 do Ministério da Justiça. 

 

e) Comprovação de Autorização para compra de armas conforme determina o item III da Portaria 

601/1986, demonstrando possuir no mínimo armas de calibre 38 disponível para execução dos 

serviços ora licitados. 
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f) Comprovante de Registro de Armamento no DEFAE/SINARM/ RJ. 

 

g) Comprovação de Licenciamento pela ANATEL para operar sistema de rádio, conforme Portaria do 

Ministério da Justiça nº 91/92, ou se for o caso, cópia do Contrato de Prestação de Serviços com 

empresas de Radiotelefonia comprovando a utilização por parte da licitante deste tipo de 

equipamento. 

 

h) Comprovante de que possui ou está conveniada com Cursos de Formação e Treinamento de 

Vigilante. Em ambos os casos a empresa deverá fornecer declaração de que vem reciclando 

regularmente seus vigilantes dentro das normas exigidas pela Lei nº 7.102/83, Decreto nº 89.056/83, 

Portaria Ministerial 91/92, Portaria Ministerial 992/95 e parágrafo único do art. 12 do Decreto Estadual 

nº 23.394/97. No caso de convênio a declaração deverá se expedida pelo órgão ao qual a licitante 

está conveniada. 

 

i) Declaração emitida pelo Centro ou Curso de Formação e Treinamento de Vigilantes, de que a 

empresa vem reciclando periodicamente seu efetivo, conforme previsto no parágrafo único do Art. 12, 

do Decreto Estadual 23.394/97. 

 

j) Prova de cumprimento das normas regulamentadoras relativas ao SESMT - Serviço Especializado 

de Medicina do Trabalho - NR - 04 - DRT, bem como apresentação do Programa de Controle Medico 

e Saúde Ocupacional e Programa e Prevenção de Riscos Ambientais - NR - 7, conforme Portaria 

MTb n°08/96 e n.°25/99. As licitantes deverão comprovar quantitativos de empregados, através da 

Relação de Informações Sociais - RAIS, GFIP e SEFIP, dos últimos 03 (três) meses anteriores a 

licitação, para fins de comprovação de isenção do Registro no SESMT. 

 

k) Comprovação de possuir Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho - CIPA nos 

moldes da NR5, devidamente registrada no órgão do Ministério do Trabalho. 

 

l) Prova de Regularidade junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme a Lei nº 

6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05/91, e Portaria Interministerial nº 01 de 29/01/92. 

 

m) Comprovação de possuir e estar em dia com o Seguro de Vida em Grupo, com abrangência para 

a totalidade dos vigilantes a serviço da licitante, na forma da Portaria DPF nº: 387/06, através de 

recibo do último pagamento mensal do prêmio de Seguro, onde conste o número de vidas seguradas, 

bem como comprovante de estar regularizado com o Seguro de Responsabilidade Civil para 



 

15 

Operações de Vigilância juntamente com a Apólice e o respectivo comprovante do último pagamento 

mensal do prêmio de Seguro. 

 

n) 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. 

 

14.16 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. 

 

14.17 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

14.18 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. 

 

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

vencedora. 

 

XV - Do Recurso 

 

15.1 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.   
 

15.2 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. 

 

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

campo próprio do sistema. 

 

15.4 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, 
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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. 

 

15.5 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. 

 

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

pela autoridade competente. 

 

15.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

15.8 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.  

 

XVI - Da Adjudicação e Homologação 

 

16.1 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.  

 

XVII -  Das Condições Gerais da Contratação 

 
17.1 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 IV deste Edital, conforme estabelecido no art. 64 da Lei nº 

8.666/93. 

 

17.2 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. 
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17.3 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.  

 

17.4 O Contrato a ser celebrado terá duração de 12 (doze) meses, 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. 

 

17.5 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. 

 

XVIII -  Da Prestação de Garantia e da Contratação de Seguro  

 

18.1 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 anual atualizado do Contrato, podendo optar por caução em 

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

 

18.2 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.  

 

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

favor do próprio.  
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18.4 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). 

 

18.5 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. 

 

b) No prazo 90 (noventa) após o término da vigência do Contrato, caso o IMPA-OS não comunique a 

ocorrência de sinistros. 

 

18.6 A Contratada é também responsável pelo seguro do seu pessoal e dos equipamentos e 

materiais de sua propriedade, obrigando-se a exibir à Contratante, sempre que lhe forem exigidas, as 

respectivas apólices.  

 

XIX -  Da Repactuação do Contrato  

 

19.1 O valor do Contrato ficará fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, pelo 

prazo de sua vigência. Após este período, o valor do Contrato poderá ser repactuado, conforme 

expressamente facultado no art. 2º da Lei nº 10.192/2001. 

 

19.2 O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da data da 

apresentação da Proposta, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio 

coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da Proposta. 

 

19.3 Caso o Contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a 

data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente 

a maior parcela do custo de mão de obra da contratação pretendida. 

 

19.4 Nas repactuações subseqüentes à primeira, o interregno de um ano será contado a partir da 

data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

 

19.5 A Contratada poderá exercer, perante a Contratante, seu direito à repactuação dos preços do 

Contrato até a data da prorrogação contratual subseqüente. 
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19.6 Caso a Contratada não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o Contrato sem 

pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 

 

19.7 As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e 

formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que 

fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da 

alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 

 

19.8 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na Proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 

acordo coletivo ou convenção coletiva. 

19.9 Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre 

as partes, considerando-se: 

 

a) os preços praticados no mercado e em outros contratos do IMPA-OS; 

 

b) as particularidades do Contrato em vigência; 

 

c) o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

 

d) a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

 

e) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas públicas ou 

outros equivalentes; e 

 

f) a disponibilidade orçamentária da Contratante. 

 

19.10 No caso de repactuação, será lavrado Termo Aditivo ao Contrato vigente. 

 

19.11 A Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

Contratada. 

 

19.12 Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 
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a) a partir da assinatura do Termo Aditivo; 

 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade 

para concessão das próximas repactuações futuras;  

 

c) em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo 

de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, 

podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser 

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da 

anualidade em repactuações futuras. 

 

19.13 No caso do previsto na alínea “c” do item 19.12, o pagamento retroativo deverá ser concedido 

exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença 

porventura existente. 

 

19.14 A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa. 

 

19.15 A Contratante poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de repactuação 

permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida. 

 

19.16 Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise do Contratante 

será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

 

XX -  Das Penalidades 

 

20.1 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. 

 

20.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 
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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. 

 

20.3 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. 

 

20.4 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. 

 

XXI - Da Execução e da Fiscalização  

 

21.1 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 20 deste Edital. 

 

21.2 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.  

 

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

 

21.3 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.  

 

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

para representá-la sempre que for necessário.  

 

XII -  Dos Esclarecimentos e da Impugnação ao Edital 

 

22.1 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 

 

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

24 (vinte e quatro) horas.  

 

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

do certame. 

 

22.4 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. 

 

22.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados. 

mailto:licita%C3%A7%C3%B5es@impa.br
mailto:licita%C3%A7%C3%B5es@impa.br
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XXIII -  Das Disposições Finais 

 

23.1 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. 

 

23.2 A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

 

23.3 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. 

 

23.4 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. 

 

23.5 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. 

 

23.6 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. 

 

XXIV - Dos Anexos 

 

24.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III- Modelo de Planilha de Custos e de Formação de Preços 

Anexo IV – Modelo de atestado de Capacidade Técnica 

Anexo V - Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União 

Anexo VI - Minuta de Contrato.  
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XXV Do Foro 

 

25.1 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,  17  de janeiro 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 02/2011 

 
Processo nº 082/2010 

 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada 

 

1. Objeto e Justificativa 

 
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Vigilância Armada, nas 

condições e quantidades previstas neste Termo de Referência, nas instalações da Associação 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS. 

 

1.2 A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS não dispõe de força 

de trabalho em seu quadro de pessoal que atenda os requisitos mínimos para a execução dos 

serviços que serão descritos a seguir, justificando-se a contratação dos mesmos para suprir a 

carência existente e por se tratar de serviços de regime continuado cuja atividade não poderá sofrer 

interrupções por comprometer o fluxo de trabalho deste Instituto. 

 

2. Valor de Referência 

 
2.1 O valor de referência para a contratação dos serviços pretendidos, conforme pesquisa de 

mercado realizada, está estimado pelo valor mensal de R$ 54.875,51 (cinqüenta e quatro mil 

oitocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e um 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 O número de postos é igual ao número de profissionais nos itens 01 e 02, para os itens 03 e 04 

cada posto refere-se a 02 vigilantes. Desta forma totaliza-se 10 (dez) vigilantes prestadores dos 

serviços contratados. 
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Itens Categoria 
Quant. 

Postos 

Vigilante

s por 

Postos 

Salário 

Básico (R$)

Valor Unitário 

 (R$) 

Valor de 

Referência 

(R$) 

01 
Vigilância Armada - Escala 

5x2 Diurno 
3 3 800,00 5.713,67 17.141,00 

02 
Vigilância Armada Chefe de 

Turma - Escala 5x2 Diurno 
1 1 960,00 4.188,34 4.188,34 

03 
Vigilância Armada - Escala 

12x36 Noturno 
2 4 800,00 11.883,46 23.766,92 

04 

Vigilância Armada Chefe de 

Turma - Escala 12x36 

Noturno 

1 2 960,00 9.779,24 9.779,24 

TOTAL ESTIMADO PARA O PREGÃO ( MÊS ) R$ 54.875,51  

 

2.1.4 Valor por extenso: Cinqüenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e 

um centavos. 

 

3. Habilitação Complementar Pregão 02/2011 

Serão solicitados os documentos abaixo indicados para a habilitação do licitante vencedor: 

 

3.1 “Atestado de Visita” que será fornecido quando da vistoria a qual deverá ser feita até 2º dia útil 

anterior a data estipulada no preâmbulo do Edital para o recebimento das propostas, devendo a 

empresa interessada, entrar em contato para marcá-la com antecedência, pelo telefone (21) 2529-

5278 com o senhor Guilherme Brondi, quem acompanhará o licitante na visita e assinará o Atestado. 

Correrão por conta dos interessados todos os ônus decorrentes das visitas para vistoria. 

 

3.2 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 o direito de indagar sobre a qualidade e desempenho dos mesmos. 

 

3.3  Autorização para Funcionamento no Estado do Rio de Janeiro, concedida pelo DPF do Ministério 

da Justiça - MJ, conforme estabelece a Lei n.° 7.102, de 20.06.1983, alterado pelas Leis n°s 
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8.863/1994 e 9.017/1995, Decreto n°89.056, de 24.11.1983, alterado pelo Decreto n°1.592/1995 e 

Portaria/MJ n°387, de 28.08.2006. 

 

3.4 Revisão da Autorização para Funcionamento, concedida pelo DPF do MJ, dentro do prazo de 

validade; conforme estabelece a Lei n°7.102/83, a Lei n° 8.863/1994 e demais regulamentações. 

 

3.5 Certificado de segurança expedido pela Superintendência de Polícia Federal, no Estado do Rio de 

Janeiro, atestando que os serviços serão executados em conformidade com a Portaria nº 11.129 de 

19/12/1995 do Ministério da Justiça. 

 

3.6 Comprovação de Autorização para compra de armas conforme determina o item III da Portaria 

601 de 12/11/1986, demonstrando possuir no mínimo armas de calibre 38 disponível para execução 

dos serviços ora licitados. 

 

3.7 Comprovante de Registro de Armamento no DEFAE/SINARM/ RJ. 

 

3.8 Comprovação de Licenciamento pela ANATEL para operar sistema de rádio, conforme Portaria do 

Ministério da Justiça nº 91/92 de 21/02/1992, ou se for o caso, cópia do Contrato de Prestação de 

Serviços com empresas de Radiotelefonia comprovando a utilização por parte da licitante deste tipo 

de equipamento. 

 

3.9 Comprovante de que possui ou está conveniada com Cursos de Formação e Treinamento de 

Vigilante. Em ambos os casos a empresa deverá fornecer declaração de que vem reciclando 

regularmente seus vigilantes dentro das normas exigidas pela Lei nº 7.102/83, Decreto nº 89.056/83, 

Portaria Ministerial 91/92, Portaria Ministerial 992/95 de 25/10/1995 e parágrafo único do art. 12 do 

decreto Estadual nº 23.394/97. No caso de convênio a declaração deverá se expedida pelo órgão ao 

qual a licitante está conveniada. 

 

3.10 Declaração emitida pelo Centro ou Curso de Formação e Treinamento de Vigilantes, de que a 

empresa vem reciclando periodicamente seu efetivo, conforme previsto no parágrafo único do Art. 12 

do Decreto Estadual 23.394/97. 

 

3.11 Prova de cumprimento das normas regulamentadoras relativas ao SESMT - Serviço 

Especializado de Medicina do Trabalho - NR - 04 - DRT, bem como apresentação do Programa de 

Controle Medico e Saúde Ocupacional e Programa e Prevenção de Riscos Ambientais - NR - 7, 

conforme Portaria MT n°08/96 e n.°25/99. As licitantes deverão comprovar quantitativos de 
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empregados, através da Relação de Informações Sociais - RAIS, GFIP e SEFIP, dos últimos 03 (três) 

meses anteriores a licitação, para fins de comprovação de isenção do Registro no SESMT. 

 

3.12 Comprovação de possuir Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho - CIPA nos 

moldes da NR5, devidamente registrada no órgão do Ministério do Trabalho. 

 

3.13 Prova de Regularidade junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) conforme a Lei 

nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 05 de 14/01/91 e Portaria Interministerial nº 01 de 

29/01/92. 

 

3.14 Comprovação de possuir e estar em dia com o Seguro de Vida em Grupo, com abrangência 

para a totalidade, dos vigilantes a serviço da licitante na forma da Portaria DPF nº: 387 de  01 /09/06, 

através de recibo do último pagamento mensal do prêmio de Seguro, onde conste o número de vidas 

seguradas, bem como comprovante de estar regularizado com o Seguro de Responsabilidade Civil 

para Operações de Vigilância juntamente com a Apólice e o respectivo comprovante do último 

pagamento mensal do prêmio de Seguro. 

 

3.15 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. 

 

3.16 A licitante vencedora deste Pregão que não atender na íntegra as exigências constantes dos 

itens 3.2 a 3.15 acima, será considerada inabilitada e terá sua Proposta desclassificada, podendo 

sofrer as sanções previstas em Lei. 

 

4. Locais e Áreas onde serão executados os serviços objeto desta Licitação 

 
4.1 Todas as atividades a serem licitadas serão desenvolvidas nas dependências e áreas comuns do 

prédio sede do IMPA - Edifício Lélio Gama - situado na Estrada Dona Castorina, 110 - Jardim 

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

 

5. Prestação dos Serviços 

 
5.1 Os serviços serão executados em conformidade com a Lei nº 7.102 de 20/06/1983, regulamentada 

pelo Decreto nº 89.056 de 24/11/1983, Portaria 387/2006 de 28/08/2006 com as alterações da Portaria 

nº 515/2007 de 03/10/2006, do Departamento de Polícia Federal. 
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5.2 Os serviços de Vigilância Armada compreenderão as atividades principais descritas neste Termo de 

Referência e deverão ser executados rigorosamente na forma estabelecida a seguir: 

 

5.2.1 Comunicar imediatamente ao IMPA-OS, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias. 

 

5.2.2 Manter afixado no Posto, em local visível, o número de telefone da Delegacia de Polícia da 

Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela Administração e outros de interesse 

indicados para o melhor desempenho das atividades afins. 

 

5.2.3 Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as 

medidas de segurança, conforme orientação recebida da unidade fiscalizadora. 

 

5.2.4 Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas. 

 

5.2.5 Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a 

placa do veículo, inclusive de funcionários autorizados e estacionarem seus carros particulares na 

área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados. 

 

5.2.6 Repassar para os vigilantes que estarão assumindo o posto, quando da rendição, todas as 

orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações. 

 

5.2.7 Comunicar a Divisão de Apoio Administrativo do IMPA-OS, todo acontecimento entendido 

irregular e que atente contra o patrimônio do IMPA-OS. 

 

5.2.8 Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 

instalações da Administração, facilitando, da melhor forma possível, a atuação daquelas, inclusive na 

indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento. 

 

5.2.9 Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e empregados após o termino de cada 

expediente de trabalho, feriado e fins de semana, anotando em registro próprio o nome registro ou 

matricula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executas. 
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5.2.10 Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes 

estejam devidamente e previamente autorizados pelo IMPA-OS. 

 

5.2.11 Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato à Divisão de Apoio 

Administrativo do IMPA-OS no caso de desobediência. 

 

5.2.12 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique 

ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações. 

 

5.2.13 Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, 

de empregados ou de terceiros. 

 

5.2.14 Executar as rondas diárias conforme orientação recebida da Divisão de Apoio Administrativo 

do IMPA-OS, utilizando equipamentos de rádio, verificando todas as dependências necessárias para 

o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranqüilidade nas instalações. 

5.2.15 Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos 

e com aparência pessoal adequada. 

 

5.2.16 Manter os vigilantes no Posto, não devendo afastar-se de seus afazeres, principalmente para 

atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados. 

 

5.2.17 Registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 

ocorrências no Posto em que estiver prestando serviços. 

 

5.2.18 Ligar e desligar as luzes dos andares e hall de serviços nos prédios do IMPA-OS nas horas 

que forem estabelecidas pela Administração. 

 

5.2.19 Proteger as áreas sob custodia contra roubos, danos e incêndios, posto que haja existência de 

vigilância externa de ronda implicará na responsabilidade da licitante pelos valores dos bens do 

IMPA-OS. 

 

5.2.20 A programação dos serviços será feita periodicamente pela Divisão de Apoio Administrativo do 

IMPA-OS e deverão ser cumpridos, pelo Licitante, com atendimento sempre cortês e de forma a 

garantir as condições de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas em geral que se 

façam presentes. 
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6. Do Preço a ser proposto 

 

6.1 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com salários, leis sociais e 

trabalhistas, seguros, encargos sociais, impostos e taxas, transporte, alimentação, uniformes, 

treinamento/reciclagem, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua 

composição. 

 

6.2 Na Proposta apresentada deverão constar o valor para cada categoria de serviço do presente 

Termo de Referência, bem como a planilha de custos e formação de preços, com a previsão de custo 

mensal e o valor global para os 12 (doze) meses previstos de contratação. 

 

6.2.1 Visando facilitar o processo de conferência, as planilhas de custos e formação de preços 

deverão ser apresentadas, conforme o Anexos III deste Edital, não podendo apresentar valores iguais 

ou menores que 0 (zero) em qualquer um dos itens que a compõem, exceto: 

 

6.2.2 Mão de Obra - Adicionais Legais. 

 

6.2.3 Insumos - Vale Transporte, quando o valor previsto subtraído do item 03 resultar igual a zero ou 

negativo. 

 

6.2.4 Insumos – Uniformes / EPI´s, que só deverão ser lançados para as categorias que exigirem tais 

componentes. 

 

6.2.5 Insumos - Seguro de Vida em Grupo, que deverá ser cotado apenas quando a proponente 

propiciar o benefício aos seus funcionários, devendo esta, no caso de se sagrar vencedora do 

presente certame, comprovar, quando da assinatura do contrato, a existência da respectiva apólice. 

 

6.2.6 Insumos - Outros (especificar), quando for o caso. 

 

7. Especificação dos serviços e quantitativo de postos 

 
7.1 A execução do serviço em tela tem o objetivo de manter os postos de Vigilância Armada, nas 

instalações do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, no Rio de Janeiro - RJ. 

 

7.2 Os serviços serão executados nos horários conforme cronograma abaixo: 

a) Posto de 5x2 dias: 3 (três) vigilantes - 2ª a 6ª feira de 08:00 às 20:00 horas. 
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b) Posto de 12 x 36 horas: 4 (quatro) vigilantes - 2ª a Domingo de 20:00 às 08:00 horas e Sábado, 

Domingo e feriados nacionais, no horário de 08:00 às 20:00 horas. 

c) Posto Chefe de Equipe de 5x2 dias: 1 (um) vigilante - 2ª a 6ª feira de 08:00 às 20:00. 

d) Posto Chefe de 12 x 36 horas: 2 (dois) vigilantes - 2ª a Domingo de 20:00 às 08:00 horas e 

Sábado, Domingo e feriados nacionais, no horário de 08:00 às  20:00 horas. 

 

8. Responsabilidades da Contratante 

 
8.1 Na execução do objeto do presente contrato caberão ao IMPA-OS: 

 

a) Prestar os esclarecimentos e dar informações que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora. 

 

b) Disponibilizar instalações sanitárias. 

 
c) Disponibilizar vestiários com armários. 

 
d) Comunicar a Licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 

e) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o 

registro de função profissional.  

 

9. Obrigações da Contratada 

 
9.1 Ressarcir eventuais prejuízos causados ao IMPA-OS ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade na prestação dos serviços. 

 

9.2 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo IMPA, 

atendendo com diligência e rapidez às solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades 

verificadas durante a vigência do Contrato. 

 

9.3 A licitante, além da alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais para a perfeita execução dos serviços de Vigilância Armada, obriga-se a: 

 

1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 
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2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

3. Apresentar ao IMPA-OS, quando do início das atividades, relação nominal constando nome, 

endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração. 

 

4. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Divisão de Apoio 

Administrativo. 

 
5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente. 

 
6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. 

 

7. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Divisão de Apoio Administrativo. 

 

8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com quaisquer problemas de saúde. 

 

9. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Divisão de Apoio Administrativo. 

 

10. Registrar e controlar, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências 

havidas. 

 

11. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 

também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

do contrato, conforme exigência legal. 

 

12. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 

anuência do IMPA-OS. 
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13. Efetuar o pagamento aos empregados que estejam prestando serviços ao IMPA até o 5º (quinto) 

dia útil de cada mês. 

 

14. Comprovar a entrega mensalmente a seus empregados, nos locais da prestação de serviços os 

vales-refeição, observando o valor facial estipulado em acordo, convenção coletiva de trabalho ou 

sentença normativa, ou, providenciar o fornecimento a todos eles de uma refeição, para cada dia de 

trabalho. 

 

15 Comprovar a entrega mensalmente a seus empregados, nos locais da prestação de serviços, de 

vales-transporte em número suficiente à locomoção deles de sua residência ao local de trabalho e 

vice-versa. 

 

16. Efetuar a reposição de mão de obra nos postos, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, em 

eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho. 

 

17. Apresentar, quando solicitado pelo IMPA-OS, o resultado dos exames de saúde física, mental e 

psicotécnico dos empregados que forem destacados para o serviço. 

 

18. Responsabilizar-se pela guarda de todos os móveis, equipamentos, utensílios e os veículos que 

estiverem nas dependências do IMPA-OS. 

 

19. Realizar a comunicação formal e imediata a Divisão de Apoio Administrativo, de todas as 

ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços no menor espaço de tempo. 

 

20. Implantar, imediatamente, após o recebimento da autorização do início do serviço, a mão de obra 

nos respectivos postos relacionados neste Termo, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 

impeditivo ou que a impossibilite de assumir os postos conforme o estabelecido. 

 

21. Os Supervisores externos da licitante vencedora deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos 

no mínimo uma vez por semana, em dias e horários (diurno, noturno) alternados. 

 

9.4 A licitante fornecerá, no início do contrato, para cada empregado envolvido na execução das 

atividades contratuais, sob a fiscalização direta do IMPA, conjunto de uniformes composto de: 

 03 calças 

 03 camisas de mangas curtas 
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 01 cinto de nylon 

 02 pares de sapatos 

 01 quepe com emblema 

 01 jaqueta de frio ou japona 

 01 capa de chuva comprida com capuz 

 01 crachá 

 01 lanterna 

 02 jogos de pilhas para lanterna 

 01 distintivo ou broche 

 01 livro de ocorrências 

 01 rádio para comunicação 

 01 colete a prova de balas 

 

9.5.1 A licitante fornecerá anualmente, para cada empregado, novos uniformes e materiais, 

substituindo-os a medida das necessidades. 

 

9.5.2 A licitante não poderá repassar os custos de qualquer um desses itens de uniformes e 

equipamentos a seus empregados.  

 

10. Da Vigência do Contrato 

 

10.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 

 

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

 

11. Das Disposições Finais 

 

11.1 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,  

 

_____________________________________ 

Guilherme Devilart Brondi 

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo 

IMPA - OS 

mailto:licitacoes@impa.br
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Anexo II 
 

Modelo de Proposta 
 
 

Pregão Eletrônico nº 02/2011 
 
 

Processo nº 082/2010 
 

 
 

 
À 
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA 

 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 

_________________________ e Inscrição Estadual n° __________________, estabelecida na 

_________________________, na Cidade de ____________, Estado do ____________, CEP: 

______________, Tel. _____________, Fax _____________, E-mail ______________, em 

conformidade com o Edital de Licitação do Pregão nº 02/2011 

 

Propomos, como remuneração pelos serviços continuados de Vigilância Armada, nos termos 

constantes do Termo de Referência (Anexo I), o valor total anual de R$ xx (xxxxx) e valor total mensal 

de R$ xx (xxxxx), apurado em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços 

constante do Anexo III. 

 

Informamos que nos preços acima propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

necessários à prestação dos serviços, bem como fornecimento de equipamentos, EPIs e uniformes, 

as despesas com mão de obra especializada, encargos sociais e previdenciários, impostos, taxas, 

transportes, alimentação e seguros, englobando tudo que for necessário para a execução total e 

completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).  

 

Dados do representante legal: 

Nome: ____________________ 

RG nº: _______________ 

CPF nº: ______________ 

Cargo/Função ocupada: ______________________ 

Fone: _________________ 

E-mail: ________________ 
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Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo do Contrato: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.  

 

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 Planilha de Custos e Formação de Preços 
 

Pregão Eletrônico nº 02/2011 
 

Processo nº 082/2010 
 

Pregão Eletrônico nº 02/2011    Dia XX/XX/2010 às 00:00 horas      UF: RJ 
CATEGORIA PROFISSIONAL :  

Vigilante ( Diurno ou Noturno )  / Chefe de Tuma ( Diurno ou Noturno )    Assalariado 

Mês do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho   XX/2010 

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho   2010/2011 

Execução Contratual  12 meses 

MÃO DE OBRA % R$ 

1 - Salário (1) - Acordo Coletivo 2010/2011 800,00 

2 – Adicional Noturno Urbano ( quando for o caso )  - Vide legislação específica XX % 0,00 

3 – Adicionais ( riso de vida )  - Acordo Coletivo 2010/2011 3% 0,00 

4 – Chefia de Turma ( quando for o caso )  - Acordo Coletivo 2010/2011 20% 0,00 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO 0,00 
     

CÁLCULO DE RESERVA TÉCNICA – RT % R$  

Valor da Reserva Técnica sobre Remuneração (%) 0,0 0,00 

VALOR DE REMUNERAÇÃO + RT 0,00 

 

Grupo "A"  %  R$ 

01 - INSS 20,00% 0,00 

02 - SESI ou SESC 1,50% 0,00 

03 - SENAI ou SENAC * XX % 0,00 

04 – INCRA **  XX % 0,00 

05 - Salário educação *** XX % 0,00 

06  - FGTS  8,00% 0,00 

07 - Seguro acidente do trabalho/SAT/INSS **** XX % 0,00 

08 - SEBRAE 0,60% 0,00 

Subtotal Grupo "A":  XX % 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo "B": % R$ 

09 - Férias 0,00% 0,00 

10 - Abono de Férias 2,78% 

11 - Auxílio doença 0,00% 0,00 

12 - Licença paternidade 0,00% 0,00 

13 - Faltas legais 0,00% 0,00 

14 - Acidente de trabalho 0,00% 0,00 

15 - Aviso prévio 0,00% 0,00 
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16 - 13º salário 8,33% 0,00 

Subtotal Grupo "B": 0,00% 0,00 
 

Grupo "C":  % R$ 

17 - Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00 

18 - Indenização Adicional  0,00% 0,00 

19 - Indenização (rescisão sem justa causa) 0,00% 0,00 

Subtotal Grupo "C": 0,00% 0,00 
 

Continua ... 

Grupo "D": % R$ 

20 - Incidência dos encargos do grupo "A"  sobre os valores reais das provisões do grupo "B” 0,00% 0,00 

Subtotal Grupo "D": 0,00% 0,00 

 

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS 00,00% 0,00 
 

TOTAL GERAL REMUNERAÇÃO + RT + VALOR ENCAR. SOCIAIS 0,00 
 

CÁLCULO DOS INSUMOS  R$ 

01 - UNIFORMES/ EQUIP. INDIVIDUAL - Vide Termo de Referência Subitem 9.1 0,00 

02 - MATERIAL DE LIMPEZA/EQUIPAMENTOS - Vide Termo de Referência Subitem 9.1 0,00

03 - VALE ALIMENTAÇÃO - Acordo Coletivo 2010/2011 0,00

04 - VALE TRANSPORTE - Decreto 95.247/87 0,00 

05 - MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Vide Termo de Referência Subitem 9.1 0,00

06 - TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL -  Acordo Coletivo 2010/2011 0,00 

07 - SEGURO DE VIDA - Acordo Coletivo 2010/2011 0,00 

08 - AUXÍLIO FUNERAL - Acordo Coletivo 2010/2011 0,00

09 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - Acordo Coletivo 2010/2011 0,00

10 -OUTROS A ESPECIFICAR  - ( Ex.: Vide Termo de Referência Subitem 9.9 ) 0,00 

TOTAL INSUMOS  0,00 
 

CÁLCULO DE DEMAIS COMPONENTES % R$  

01 - Despesas Administrativas/Operacionais 0,00% 0,00 

02 – Lucro 0,00% 0,00 

TOTAL DE DEMAIS COMPONENTES 0,00 
 

CÁLCULO DE TRIBUTOS  % R$ 

 Tributos Federais ( especificar ) 0,00% 0,00

Tributos Estaduais/Municipais ( especificar ) 0,00% 0,00%

 Outros Tributos ( especificar ) 0,00% 0,00

TOTAL DE TRIBUTOS 00,00% 0,00 
   

Valor Mensal Unitário da Planilha (VMUP)  0,00 
           

(*)  0% ou 1% ou 1,2 %, Se, respectivamente: A empresa optante pelo Super Simples e isenta;  A empresa com menos de 
500 empregados e Se empresa com mais de 500 empregados; 
 
(**)  0% ou 0,20%,  Se, respectivamente: A empresa optante pelo Super Simples e isenta ou A empresa com menos de 
500 empregados; 
 



 

40 

(***)  0% ou 2,5%,  Se, respectivamente: A empresa optante pelo Super Simples e isenta ou A empresa com menos de 
500 empregados; 
 
(****) ( 1% ou 2% ou 3% ) De acordo com o CNAE  

 
 

 
 

(Incluir Planilha) 
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Anexo IV 

 
 

Modelo de Declaração 
 
 

Pregão Eletrônico nº 02/2011 
 
 

Processo nº 082/2010 
 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 
 
 
 
 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa 
___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a) 
__________________________ presta (prestou) serviço especializado de segurança armada 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 V 

 

Pregão Eletrônico nº 02/2011 
 
 

Processo nº 082/2010 
 

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO E A UNIÃO 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar 
Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª. Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo 
Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-
Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª. 
Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro; 

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja 
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação 
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto 
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração 
Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os 
atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei no. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º., 
“(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não 
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 

CONSIDERANDO  que  as  cooperativas  podem  prestar  serviços  a  não  associados  somente  em  caráter 
excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, 
da Lei no. 5.764, de 16.12.1971), aspecto  legal que revela a patente  impossibilidade  jurídica das cooperativas 
funcionarem como agências de locação de mão‐de‐obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a 
prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela  jurisprudência sumulada do C. TST (En. 
331); 

CONSIDERANDO que os  trabalhadores aliciados por  cooperativas de mão‐de‐obra, que prestam  serviços de 
natureza subordinada à UNIÃO embora  laborem em situação fática  idêntica a dos empregados das empresas 
prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram‐se à margem de qualquer proteção  jurídico‐laboral, sendo‐
lhes  sonegada a  incidência de normas protetivas do  trabalho, especialmente àquelas destinadas a  tutelar a 
segurança e higidez do  trabalho  subordinado, o que afronta o princípio da  isonomia, a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) 
tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão‐de‐obra, nos termos 
do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar 
a presença dos requisitos do art. 3º., da CLT na atividade de  intermediação de mão‐de‐obra patrocinada por 
falsas cooperativas; 
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CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª. sessão, da OIT 
– Organização  Internacional do Trabalho, em  junho de 2002, dispondo que os Estados devem  implementar 
políticas nos sentido de: 

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei do 
trabalho ou usadas para estabelecer  relações de emprego disfarçados, e  combater pseudocooperativas que 
violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”  

RESOLVEM 

Celebrar  CONCILIAÇÃO  nos  autos  do  Processo  01082‐2002‐020‐10‐00‐0,  em  tramitação  perante  a  MM. 
Vigésima Vara do Trabalho de Brasília‐DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira  ‐ A UNIÃO  abster‐se‐á de  contratar  trabalhadores, por meio de  cooperativas de mão‐de‐
obra, para a prestação de  serviços  ligados às  suas atividades‐fim ou meio, quando o  labor, por  sua própria 
natureza, demandar execução em estado de  subordinação, quer em  relação ao  tomador, ou em  relação ao 
fornecedor  dos  serviços,  constituindo  elemento  essencial  ao  desenvolvimento  e  à  prestação  dos  serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 
i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
j) – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administrativo; 
l) – Serviços de office boy (contínuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal. 

Parágrafo  Segundo  –  As  partes  podem,  a  qualquer momento, mediante  comunicação  e  acordos  prévios, 
ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda ‐ Considera‐se cooperativa de mão‐de‐obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a 
mera  intermediação  individual  de  trabalhadores  de  uma  ou  várias  profissões  (inexistindo  assim  vínculo  de 
solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam 
prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados. 

Cláusula Terceira ‐ A UNIÃO obriga‐se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a 
natureza  dos  serviços  licitados,  determinando,  por  conseguinte,  se  os mesmos  podem  ser  prestados  por 
empresas  prestadoras  de  serviços  (trabalhadores  subordinados),  cooperativas  de  trabalho,  trabalhadores 
autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro ‐ É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados 
não estejam  incluídos no rol  inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter 
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coletivo  e  com  absoluta  autonomia  dos  cooperados,  seja  em  relação  às  cooperativas,  seja  em  relação  ao 
tomador dos  serviços, devendo  ser  juntada, na  fase de habilitação,  listagem  contendo o nome de  todos os 
associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser  terceirizados, restando absolutamente 
vedado o fornecimento (intermediação de mão‐de‐obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas 
de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula 
Primeira deverão  fazer  expressa menção  ao presente  termo de  conciliação  e  sua homologação,  se possível 
transcrevendo‐os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro ‐ Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, o licitante vencedor do certame 
deverá  comprovar  a  condição  de  empregador  dos  prestadores  de  serviços  para  as  quais  se  objetiva  a 
contratação, constituindo‐se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga‐se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$1.000,00 (um mil 
reais)  por  trabalhador  que  esteja  em  desacordo  com  as  condições  estabelecidas  no  presente  Termo  de 
Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de 
serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por 
qualquer  contratação  irregular,  respondendo  pela  multa  prevista  no  caput,  sem  prejuízo  das  demais 
cominações legais. 

Parágrafo  Segundo  –  Em  caso  de  notícia  de  descumprimento  dos  termos  firmados  neste  ajuste,  a UNIÃO, 
depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público 
do Trabalho. 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula  Quinta  –  A  UNIÃO  se  compromete  a  recomendar  o  estabelecimento  das mesmas  diretrizes  ora 
pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a 
fim de  vincular  todos os órgãos  integrantes da administração pública  indireta ao  cumprimento do presente 
termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser 
dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua 
competência. 

 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula  Sexta  ‐  As  partes  submetem  os  termos  da  presente  conciliação  à  homologação  do  Juízo  da MM. 
Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula  Sétima  ‐  Os  termos  da  presente  avença  gerarão  seus  efeitos  jurídicos  a  partir  da  data  de  sua 
homologação judicial. 

Parágrafo único ‐ Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, 
não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava  ‐  A  presente  conciliação  extingue  o  processo  com  exame  do mérito  apenas  em  relação  à 
UNIÃO,  prosseguindo  o  feito  quanto  aos  demais  réus.  Dito  isto,  por  estarem  as  partes  ajustadas  e 
compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos 
dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 05 de junho de 2003. 
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GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador‐Geral do Trabalho Vice‐Procuradora‐Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador‐Chefe/PRT 10ª. Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador‐Geral da União 

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIO LUIZ GUERREIRO 
Sub‐Procuradora‐Regional da União–1ª. Região Advogado da União 

 

Testemunhas: 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho ‐ ANAMATRA 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil ‐ AJUFE 

REGINA BUTRUS 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores  

do Trabalho ‐ ANPT  
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Anexo VI 

 
 

Minuta de Contrato 
 
 

Pregão Eletrônico nº 02/2011 
 
 
 

Processo nº 082/2010 
 
 
 

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 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, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sr. César Leopoldo 

Camacho Manco, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.266.957-72, 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: 

 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços continuados de vigilância armada, 

dos bens móveis e imóveis de propriedade ou de uso da Contratante, na Estrada Dona Castorina nº 

110, Jardim Botânico, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações constantes do 
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Termo de Referência (Anexo I), parte inseparável do Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2011, que 

passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

1.2 Os serviços de vigilância armada compreendem o fornecimento de mão de obra, equipamentos, 

EPIs, uniformes e ferramentas necessários 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 anual 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” 

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). 



 

48 

 

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 12 (doze) meses, 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. 

 

Cláusula Sexta - Da Repactuação do Contrato 

 

6.1 O valor deste Contrato ficará fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, pelo 

prazo de sua vigência. Após este período, o valor do Contrato poderá ser repactuado, conforme 

expressamente facultado no art. 2º da Lei nº 10.192/2001. 
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6.2 O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da data da 

apresentação da Proposta, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio 

coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da Proposta. 

 

6.3 Caso o Contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a 

data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente 

a maior parcela do custo de mão de obra da contratação pretendida. 

 

6.4 Nas repactuações subseqüentes à primeira, o interregno de um ano será contado a partir da data 

de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

 

6.5 A Contratada poderá exercer, perante a Contratante, seu direito à repactuação dos preços do 

Contrato até a data da prorrogação contratual subseqüente. 

 

6.6 Caso a Contratada não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o Contrato sem 

pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 

 

6.7 As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração 

analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de 

preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a 

repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos 

preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 

 

6.8 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na Proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo 

coletivo ou convenção coletiva. 

 

6.9 Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre 

as partes, considerando-se: 

 

a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da Contratante;  

 

b) as particularidades do Contrato em vigência; 

 

c) o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 
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d) a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

 

e) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas públicas ou 

outros equivalentes;  

 

f) a disponibilidade orçamentária da Contratante. 

 

6.10 No caso de repactuação, será lavrado Termo Aditivo ao Contrato vigente. 

 

6.11 A Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

Contratada. 

 

6.12 Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 

 

a) a partir da assinatura do Termo Aditivo; 

 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade 

para concessão das próximas repactuações futuras;  

 

c) em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo 

de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, 

podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser 

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da 

anualidade em repactuações futuras. 

 

6.13 No caso do previsto na alínea “c” do item 6.12, o pagamento retroativo deverá ser concedido 

exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença 

porventura existente. 

 

6.14 A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa. 

 

6.15 A Contratante poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de repactuação 

permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida. 
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6.16 Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise da Contratante 

será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação. 

 

Cláusula Sétima - Da Garantia 

 

7.1 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 anual atualizado do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, 

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

 

7.2 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.  

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

Federal, em favor da Contratante.   

 

7.4 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). 

 

7.5 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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b) No prazo 90 (noventa) após o término da vigência deste Contrato, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros. 

 

7.6 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 Oitava - Dos Encargos da Contratante 

 

8.1 Caberá à Contratante: 

 

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

serviço. 

 

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

representante ou preposto da Contratada.  

 

8.1.3 Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e seus devidos ajustes.  

 

8.1.4 Colocar à disposição dos empregados da Contratada local para a guarda de uniforme e outros 

pertences necessários ao bom desempenho dos serviços. 

8.1.5 Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos. 

 

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

formalidades e exigências deste Contrato. 

 

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

 

8.1.8 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste 

Contrato. 

 

8.1.9 Fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da 

Contratada. 

 

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

dos serviços, para comprovar o registro de função profissional.  
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Cláusula Nona - Dos Encargos da Contratada  

 

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

deverá a Contratada:  

 

9.1.1 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, 

indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 

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

da Contratante. 

 

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

durante a execução deste Contrato. 

 

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

esclarecimentos solicitados. 

 

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

no Pregão Eletrônico nº  xx/2011.  

 

9.1.6 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. 

 

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

verificar as condições em que o serviço está sendo prestado. 

 

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

quando da execução do serviço objeto deste Contrato. 
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9.1.9 Refazer os serviços que, a juízo do fiscal da Contratante, não forem considerados satisfatórios, 

sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 

 

9.1.10 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. 

 

9.1.11 Recrutar, selecionar e encaminhar à Contratante os empregados necessários à realização 

dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;  

 

9.1.12 Manter os seus empregados, no local da realização dos serviços, devidamente uniformizados, 

asseados e identificados por crachá.  

 

9.1.13 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.   

 

9.1.14 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.  

 

9.1.15 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto, não cabendo à 

Contratante qualquer responsabilidade daí decorrente.  

 

9.1.16 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios. 

 

9.1.17 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como 

as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso ao controle de freqüência. 

 

9.1.18 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos empregados. 

 

9.1.19 Fornecer os equipamentos e uniformes necessários à execução dos serviços, em atendimento 

ao Termo de Referência (Anexo I do Edital). 
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9.1.20 Substituir os equipamentos em até 48 (quarenta e oito) horas da notificação, quando 

apresentarem defeitos, devendo submeter os novos equipamentos à autorização formal da 

Contratante.  

 

9.1.21 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 

não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante ou de outra empresa 

prestadora de serviço. 

 

9.1.22 Encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relação de 

empregados que gozarão férias no período subseqüente, assim como daqueles que irão substituí-los. 

 

9.1.23 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 

recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles 

empregados que se negarem a usá-los.  

 

9.1.24 Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da Contratante, por 

meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes 

coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime 

extraordinário. 

 

9.1.25 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. 

 

9.1.26 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.  
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d) Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.  

 

9.1.27 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. 

 

9.1.28 Deve ainda a Contratada providenciar a devolução do crachá de acesso às dependências da 

Contratante, quando do término deste Contrato, bem como ressarcir a Contratante por eventuais 

extravios ou danos. 

 

9.1.29 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. 

 

c) A retirada de equipamentos das dependências da Contratante, salvo por motivo de manutenção 

ou de substituição por equipamento similar ou de tecnologia superior e desde que haja prévia 

autorização da Contratante.  

 

9.1.30 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.  

 

Cláusula Décima - Da Fiscalização da Documentação Fiscal, Trabalhista e Previdenciária 

 

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

previdenciárias, a Contratada deverá: 

 

a) Apresentar à fiscalização do Contrato, mensalmente, cópias autenticadas em cartório ou cópias 

simples, acompanhadas de originais para conferência, dos seguinte documentos: 

 

a1) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND. 

 

a2) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
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a3) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou 

sede. 

 

a4) 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.  

 

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

documentação, devidamente autenticada: 

 

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. 
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10.3 A documentação constante da alínea “a” do item 10.1 desta cláusula deverá, no último mês de 

prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), estar acompanhada de cópias 

autenticadas em cartório - ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo 

funcionário que as receber - da seguinte documentação adicional: 

 

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na prestação dos 

serviços contratados, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria. 

 

b) Guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS. 

 

c) Extratos de depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

demitido. 

 

10.4 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. 

 

10.5 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 Primeira - Do Acompanhamento e da Fiscalização 

 

11.1 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.  

 

11.2 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.  

 

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

 

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

 

11.4 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.  

 

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

Contratante, para representá-la sempre que for necessário.  

 

Cláusula Décima Segunda - Do Seguro 

 

12.1 A Contratada deverá efetuar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 

assinatura deste Contrato, seguros que cubram riscos de incêndio, danos materiais e de 

responsabilidade civil, pelo período de execução dos serviços, com seguradora idônea, cabendo, até 

a data de aceitação definitiva dos serviços, ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado por si, seus 

empregados ou prepostos, aos bens móveis ou imóveis da Contratante, devendo enviar à 

Fiscalização cópia das respectivas apólices, nas quais o beneficiário será a Contratante. 

 

12.2 Ultrapassado o prazo acima mencionado para a realização dos seguros, sem que a Contratada 

tenha efetuado os mesmos, poderá a Contratante providenciar a efetivação de tais seguros, 

descontando o valor dos prêmios respectivos dos créditos da Contratada. 

 

12.3 A Contratada é também responsável pelo seguro do seu pessoal e dos equipamentos e 

materiais de sua propriedade, obrigando-se a exibir à Contratante, sempre que lhe forem exigidas, 

as respectivas apólices.  

 

Cláusula Décima Terceira - Da Alteração do Contrato 

 

13.1 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. 



 

60 

 

Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão 

 

14.1 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. 

 

14.2 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 Quinta - Das Penalidades 

 

15.1 A Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, garantida a ampla e prévia defesa: 

 

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 
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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. 

 

15.2 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. 

 

15.3 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. 

 

15.4 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 Sexta - Das Condições de Habilitação da Contratada 

 

16.1 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 Sétima - Da Subcontratação e da Transferência do Contrato 

 

17.1 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 Oitava - Das Disposições Gerais 

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

XX/2011 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada. 
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18.2 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 Nona - Da Publicação 

 

19.1 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 Vigésima - Do Foro 

 

20.1 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. 

 

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,        de               2011. 
 
 

_______________________________________________ 
Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA 

Cesar Camacho  
Diretor Geral  

 
 

 
____________________________________________ 

  (razão social da empresa) 
(nome do representante legal ou do procurador 

 

Testemunhas: 
 
____________________________              ____________________________ 
Nome::                  Nome:     
CPF:                  CPF:  
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