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INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA 

 

EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2011 

PROCESSO Nº 071/2011 

 

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

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

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob a matrícula nº 177819 do Livro nº A-43, datado de 

21/08/2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-43, com sede na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Dona Castorina nº 110, Jardim Botânico, doravante 

denominado simplesmente IMPA-OS, por meio de sua Pregoeira Glaucia Regina Souto 

Prudêncio, auxiliado pelos membros da Equipe de Apoio, designados pela Ordem Interna nº 

007/2011, datada de 27/06/2011, 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. 

 

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 
ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: até as 10:00 hs do dia 21/09/2011 
(horário de Brasilia/DF), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 
 
ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: até as 10:00 hs do dia 21/09/2011 
(horário de Brasilia/DF), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 
 
 
I - Do Objeto 
 

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

fornecimento e instalação de Sistema de Segurança Eletrônica: CFTV – Circuito 

Fechado de Televisão com Tecnologia IP e acessórios com fornecimento de 

equipamentos”, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) 

deste Edital. 
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1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às 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, 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 durante 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;  

 



Estrada Dona Castorina, 110  Rio de Janeiro - Brasil 22460-320   Fone: 55 21 2529 5000/5284 Fax: 55 21 2512 4115 
http://www.impa.br 

 

 

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;  

 

2.4 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante 

que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

 

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. 
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IV - Da Estimativa de Preço e dos Recursos Orçamentários  

 

4.1 O valor total para a aquisição do objeto deste Edital é estimado em R$ 336.405,22 

(Trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), e correrá à 

conta dos recursos orçamentários da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, alocados 

no IMPA-OS, por meio do Convênio nº. 01.09.0346.00 (Revitalização dos Laboratórios de 

Pesquisa e Infra-Estrutura Computacional do IMPA - REVTILAB), mantido entre a FINEP e o 

IMPA-OS.  

 

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 será efetuado, contra a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada pelo setor requisitante. 

 

V - Da Proposta 

 

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

por meio da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da 

Proposta de Preços, com a descrição detalhada do objeto ofertado, até às 10:00 horas do dia 

19/09/2011, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no sitio 

www.comprasnet.gov.br., quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de Propostas.  

 

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

atendendo fielmente às especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), e 

contendo os preços totais dos itens que compõem este Pregão, em real, e com 2 (duas) 

casas decimais após a vírgula, deverá conter: 

 

a) Descrição detalhada do item ofertado.   
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b) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

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

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

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

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

previdenciários e fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantias, deslocamento de pessoal e 

respectivos custos diretos e indiretos, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras não 

especificadas, mas julgadas necessárias ao cumprimento deste Pregão.  

 

d) Razão social da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da pessoa 

jurídica que efetivamente irá executar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, número da conta corrente bancária, 

Agência e Banco. 

 

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

 

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

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

 

5.5 Até o prazo determinado no Comprasnet, as licitantes poderão substituir o valor da 

Proposta anteriormente apresentada. 

 

5.6 Serão desclassificadas as Propostas das licitantes que descumprirem qualquer 

disposição deste Edital ou não atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência 

(Anexo I), ou, ainda, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.   

 

5.7 As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

Proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
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VI - Da Abertura da Sessão Pública 

 

6.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e 

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

 

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

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

 

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

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

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

VII - Da Classificação das Propostas 

 

7.1 A Pregoeira verificará as Propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

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

 

7.3 Após a verificação das Propostas, será iniciada, pela Pregoeira, a fase de lances.  

 

VIII - Da Formulação de Lances 

 

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

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

8.2 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

no sistema. 

 

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

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

 

8.4 Em caso de empate prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
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8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

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

alteração. 

 

8.6 Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexeqüível. 

 

8.7 Se ocorrer à desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 

8.8 No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

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

 

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

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

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

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

 

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

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

EPP que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor Proposta, estará 

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

 

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

 

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

após o encerramento dos lances, apresentar nova Proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do direito de 

desempate.  
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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 9.1 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 9.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

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

licitatório prosseguirá com as demais licitantes. 

 

X - Da Negociação 

 

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

Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante 

que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor Proposta, 

observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.   

 

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

demais licitantes.   

 

XI - Da Aceitabilidade da Proposta 

 

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

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

COMPRASNET, em arquivo único, a Proposta de Preço adequada ao último lance, na forma 

dos Anexo II, bem como o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, na forma do Anexo III e o 

Atestado de Vistoria, na forma do anexo IV deste Edital.   

 

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

do sistema COMPRASNET poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
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qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo 

estabelecido pelo Pregoeiro, à Divisão de Materiais e Patrimônio do IMPA, situado na sede 

do referido Instituto, na Estrada Dona Castorina nº 110 – sala 124, na Cidade e Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

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

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

 

11.4 A Pregoeira examinará a Proposta quanto à compatibilidade do preço ofertado com o 

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

 

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

exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a Proposta subseqüente e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma Proposta que atenda ao 

Edital. 

 

11.6 Ocorrendo à situação a que se refere o item acima, a Pregoeira poderá negociar com a 

licitante para que seja obtida Proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

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

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

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

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

 

11.10 No julgamento das Propostas e habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas 

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

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.   

 

11.11 Serão desclassificadas as Propostas que:   
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a) apresentem vícios ou ilegalidades;  

 

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

 

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

 

d) apresentem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis;  

 

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

produtividade apresentada.  

 

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

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.   

 

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

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

da Proposta.    

 

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

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

da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, 

dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 

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

relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

b) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 

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

iniciativa privada; 

 

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

 

f) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

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

a sua viabilidade, mediante apresentação da documentação solicitada pela Pregoeira e 

vigente na data da abertura da sessão pública deste Pregão. 

 

11.14 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exeqüibilidade e a legalidades das Propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

de preços, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização 

de diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da Proposta. 

 

XII - Da Habilitação 

 

12.1 Encerrada a Etapa de Aceitação das Propostas, a Pregoeira iniciará a etapa de 

habilitação.  

 

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

relativos à (i) habilitação jurídica; (ii) à qualificação econômico-financeira; (iii) à regularidade 

fiscal com a Fazenda Nacional, com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); (iv) à regularidade perante as Fazendas estaduais e 

Municipais, se for o caso; e (v) à qualificação técnica. 

 

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

comprovados mediante consulta online no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores- 

SICAF.  

 

12.4 A licitante deverá enviar, de forma virtual, no momento da elaboração e envio de sua 

proposta no sistema, as Declarações de Inexistência de Fatos Supervenientes, de que não 
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emprega menor, cumpre os requisitos de habilitação, de elaboração independente de 

proposta e ser for o caso, de ME/EPP. 

 

12.5 Os documentos 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 da Pregoeira pelo sistema eletrônico.  

 

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

online no SICAF, constar qualquer documento com prazo de validade vencido, ou que esteja 

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

de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo com vícios ou 

defeitos, ou, ainda, não atender as condições previstas neste Edital. 

 

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

inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição fiscal.  

 

12.8 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 da Pregoeira, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa 

(art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.204/2007).  

 

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

concedida quando requerida pela licitante, mediante requerimento tempestivo, devidamente 

fundamentado, dirigido a Pregoeira. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado 

nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.   

 

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

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação, conforme previsto no art. 4º, § 4º, do Decreto nº 

6.204/2007. 



Estrada Dona Castorina, 110  Rio de Janeiro - Brasil 22460-320   Fone: 55 21 2529 5000/5284 Fax: 55 21 2512 4115 
http://www.impa.br 

 

 

 

12.11 Para fins de habilitação, a verificação pela Pregoeira nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova. 

 

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

plenamente os requisitos de habilitação, inexistindo, até a presente data, fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.    

 

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

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

insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

12.14 A licitante enquadrada como ME ou EPP deverá declarar, em campo próprio do 

sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos 

benefícios previstos nessa Lei. 

 

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

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

previstas neste Edital. 

 

12.16 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) Declaração da licitante certificando que a mesma vistoriou o Local (Anexo VI). O Prazo 

máximo para vistoria será até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura desta 
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licitação, devendo ser marcado dia e horário com a Divisão de Apoio ao Usuário do IMPA 

(DAU) através do telefone (21) 2529-5063. 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

 

12.17 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. 

 

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

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

vencedora. 

 

XIII - Do Recurso 

 

13.1 Declarado a vencedora, a Pregoeira abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, e somente em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso, NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO 

DE REGISTRO QUE NÃO SEJA O DO SISTEMA COMPRASNET.   

 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

no prazo estabelecido, importa na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 

13.3 A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
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13.4 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

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

desde logo, intimadas a apresentar contra -razões, também via sistema, em igual prazo, que 

começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

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

recurso, a licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da 

fase de lances. 

 

13.6 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão 

apreciados pela autoridade competente. 

 

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

aproveitamento. 

 

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

do IMPA-OS, na Estrada Dona Castorina nº 110 – sala 124, Jardim Botânico, na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, no horário de 09:00 horas às 16:00horas.  

 

XIV - Da Adjudicação e Homologação 

 

14.1 Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a 

Pregoeira encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o procedimento 

licitatório e adjudicar o objeto à licitante vencedora.  

 

XV - Das Condições Gerais da Contratação 

 

O pagamento será efetuado, mensalmente Contra apresentação de fatura, por meio de 

ordem bancária transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-

corrente indicados pela licitante vencedora. O IMPA terá o prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, a contar da apresentação do documento fiscal, após o atesto da fatura. 
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15.1 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 

neste Edital de Pregão Eletrônico, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou 

mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 

instrumento e indenização pelos danos decorrentes.   

 

15.2 Para efeito de pagamento, o IMPA procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

 

15.3 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim 

de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação 

específica. 

 

15.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora caso a mesma se encontre 

em situação irregular perante ao SICAF. 

 

15.5 As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 

devolvidas aos seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a 

devolução.  

 

15.6 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente 

de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de 

preços, indenização ou compensação financeira. 

 

15.7 O IMPA se reserva o direito de recusar o pagamento se os serviços não estiverem 

de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

 
XVI - Das Penalidades 

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

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

o IMPA-OS, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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16.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

 

b) 10% (dez por cento), 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), na hipótese da Contratada, injustificadamente, desistir do Contrato 

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

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

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

 

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

garantia prestada ou dos pagamentos devidos pelo IMPA-OS. Se os valores não forem 

suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) 

dias úteis, a contar da aplicação da sanção. 

 

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

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

16.5 O LICITANTE que ensejar o retardamento da execução do certame, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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XVII - Dos Esclarecimentos e da Impugnação ao Edital 

 

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

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 

petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@impa.br 

 

17.2 A Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

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

realização do certame. 

 

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

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

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@impa.br. 

 

17.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 

no sistema eletrônico para os interessados. 

 

XVIII - Das Disposições Finais 

 

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

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

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

18.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 
18.3 A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

18.4 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. 
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18.5 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de classificação e habilitação. 

 
18.6 No julgamento das Propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das Propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

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

 
18.7 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. 

 
18.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

XX - Dos Anexos 

 

20.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II – Declaração de Habilitação 

Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo IV- Declaração do (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); 

Anexo V - Modelo de atestado de Capacidade Técnica 

Anexo VI – Declaração de Vistoria 

Anexo VII – Minuta de Contrato 
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XXI Do Foro 

 

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

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

controvérsias oriundas do presente Edital.  

 

Rio de Janeiro,   01 de setembro de 2011. 

 

_____________________________________  
Gláucia Regina Souto Prudêncio 

Pregoeira – IMPA-OS 
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Anexo I 

 
 

Termo de Referência 
 

Pregão Eletrônico nº 08/2011 
 

Processo nº 071/2011 
 

Aquisição de Sistema de Monitoramento, câmeras digitais IP, acessórios e serviços de 

instalação. 

 

1. Objeto e Justificativa 

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

Contratação de empresa qualificada para fornecimento e instalação de Sistema de 

Segurança Eletrônica: CFTV – Circuito Fechado de Televisão com Tecnologia IP e 

acessórios com fornecimento de equipamentos. 

 

1.2 A contratação de empresa que realizará o serviço se justifica pelo fato do IMPA possuir 

regras diferenciadas de segurança, para proteção de seu patrimônio científico e bibliográfico.  

 

2. Valor de Referência 

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

mercado realizada, está estimado pelo valor de R$ 336.405,22 (Trezentos e trinta e seis mil 

quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos). 

 

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

Referência prevalecerá sempre o especificado no Termo de Referência. 

 

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

 

2.1.3 Relação dos serviços a serem contratados:  

Contratação de empresa qualificada para Aquisição de Sistema de Monitoramento, câmeras 

digitais IP e acessórios, incluindo os serviços de instalação no IMPA-OS.  
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2.1.3.1 Especificação dos materiais e serviços a serem contratados: 

Todos os serviços especificados abaixo deverão ser executados em conformidade com as 

Normas aprovadas pela ABNT ou, na sua falta, pelas Normas indicadas pela boa técnica. 

 

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de mão-de-obra especializada, 

ferramentas, equipamentos e materiais de primeira qualidade, estando sujeita a aceitação e 

aprovação dos mesmos por pessoal especificado pelo IMPA. 

 

A empresa contratada deverá fornecer todo material necessário para o perfeito 

funcionamento dos sistemas, assim como todos os cabos e toda tubulação, necessária para 

a passagem dos cabos e acessórios que se fizerem necessários para implantação dos 

sistemas. 

 

Os empregados da empresa contratada deverão executar os serviços portando 

equipamentos de proteção individual (EPI) e crachás de identificação. 

 

O Sistema de CFTV – Digital utilizara a tecnologia IP, sendo composto de 04 (quatro) 

Servidores com 3TB de HD interno (cada Servidor deverá ser dotado de Software para 

monitoramento de até 16 (dezesseis) câmeras, 04 (quatro) monitores LCD 19” e 60 

(sessenta) Câmeras. As câmeras deverão cobrir e monitorar as áreas internas e externas do 

IMPA, sendo suas localizações estratégicas. 

 
2.1.3.2 Especificações e características técnicas dos equipamentos a serem ofertados: 
 
– CÂMERA PARA ÁREA EXTERNA 
 

• Câmera tipo Bullet; 
• Caixa de proteção com suporte própria; 
• CCD de 1/3”; 
• Day&Night; 
• 540 TVL; 
• Iluminação mínima de 0 lux com (IR LED ligado); 
• Iluminação IR (infra-vermelho); 
• 42 Led’s de IR com alcance de 30-40m; 
• Controle de Ganho Automático; 
• Compensação de luz de fundo; 
• Balanço de branco; 
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• Sinal ruído de 48dB; 
• Saída de vídeo 1.0Vp-p (75 Ohms); 
• Alimentação 12VDC; 
• Temperatura de operação de -10ºC ~50ºC 
• Lente embutida de 4.9mm Varifocal Auto Íris. 

 
 
 – CÂMERA PARA ÁREA INTERNA 
 

� CCD de 1/3; 
� 480TVL; 
� 0,6 LUX / F 1.2; 
� Sinal ruído de 48dB; 
� Controle de Ganho Automático; 
� Compensação de luz de fundo; 
� Balanço de branco; 
� Sinal ruído de 48dB; 
� Saída de vídeo 1.0Vp-p (75 Ohms); 
� Dupla alimentação de 12VDC e 24VAC; 
� Temperatura de operação de 10ºC ~50ºC; 
� Deverá ser incluso o suporte articulável para fixação da câmera. 

 
 
– LENTE PARA CÂMERA INTERNA 
  

� Formato 1/3”; 
� Foco de 2.8 ~8.0mm em F0.95; 
� Operação em escala longe / perto. 

 
 
– FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 

� Tensão de entrada de 120 V. 60 Hz ( + 10% ); 
� Tensão de saída de 12 . 60 Hz; 
� Corrente mínima de 500 mA. 

 
 
– CONVERSOR IP PARA CÂMERA 
 

� Compressão MPEG-4 SP, MJPEG; 
� Resolução de 720X480 NTSC, 352X240 NTSC, 160X112 NTSC; 
� 30fps por segundo; 
� Entrada e saída de áudio; 
� Entrada e saída de vídeo composto 1.0Vp-p 75�; 
� Entrada e saída de alarme; 
� Portas Seriais RS-485, RS-422 e RS-232; 
� Porta Ethernet (10/100Base-T), conector RJ-45; 
� Protocolos TCP, UDP, IP, http, DHCP, PPoE, RTP e RSTP; 
� Protocolo PTZ Pelco-P_type 1, Pelco-P_type 2, Pelco-D, Dynacolor, Samsumg, VCL, 

Videotrek, Kampro-V1 e Kampro-V2; 
� Temperatura de operação de 0ºC ~50ºC; 
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� Alimentação DC 12v; 
� Software para visualização de até 16 câmeras simultaneas. 

 
 
– SERVIDOR PARA GERENCIAMENTO DO SITEMA 
 

� Processador Intel® Xeon® Quad – Core E5410(2.33GHz, cachê 2 x 6MB, 1333 MHz 
FXB); 

� Memória de 2GB DDR2, 800 MHz, 1x1GB Dual Ranked DIMMS (capaciadade 
máxima de 64GB); 

� Disco Rígido de Hot plug 2.5” SAS (Até oito baias); 
� A soma de HDs não deve ser inferior à 300GB; 
� 3TB de HD interno; 
� Placa de Rede 10/100/1000; 
� Sistema operacional Windows Server® 2003 R2; 
� Unidade óptica CD-RW/DVD; 
� Teclado e mouse; 
� Fonte de alimentação redundante; 

 
 
– MONITOR DE LCD 19” 
 

� Brilho 300 cd / m²; 
� Contraste dinâmico superior à 3000:1 ou estático superior a 800:1; 
� Pixiel Pitch 0,294mm; 
� Tempo de resposta 2 ms; 
� Resolução máxima 1280 x 1024; 
� Suporte de cores maior que 16 milhões; 
� Ângulo de visão horizontal e vertical 160º; 
� Consumo máximo de 39 watts��

 
 
–INFRA-ESTRUTURA 
�

� A empresa contratada deverá fornecer todo material necessário para o perfeito 
funcionamento dos sistemas, assim como todos os cabos e toda tubulação , 
necessária para a passagem dos cabos e assessórios que se fizerem necessários 
para implantação dos Sistemas. 

�

�
–TREINAMENTO OPERACIONAL 
�

� A empresa contratada deverá fornecer treinamento operacional para equipe 
específica do IMPA durante três dias sendo 5 (cinco) horas aulas por dia, totalizando 
15 horas aulas. 
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CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
�

ITEM DESCRIÇÃO MEDIÇÃO    

1 Projeto Executivo Global    
2 Instalação da Infra-estrutura Global    
3 Entrega e dos equipamentos Global    
4 Instalação dos equipamentos Global    

5 Montagem dos equipamentos 
Na sala de controle Global    

6 Treinamento operacional Global    
 
 
 
 
TABELA I 
 

�
 

TABELA II 
 

Especificação dos Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

Projeto Executivo IMPA 01 
Mão de Obra de Instalação IMPA 01 
Infra-estrutura IMPA 01 
Treinamento operacional (15 horas aulas) IMPA 01 
 

 

2.1.4 Valor por extenso: Trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinco reais e vinte e 

dois centavos. 

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente 

MATERIAL (Especificação Técnica) UNIDADE QUANTIDADE 

Câmera Externa IMPA 24 
Câmera Interna IMPA 36 
Lente varifocal auto íris IMPA 36 
Conversor IP para câmeras IMPA 60 
Fonte de Alimentação IMPA 60 
Servidor para o gerenciamento do Sistema. IMPA 04 

Monitor de LCD de 19”           IMPA                04 
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3. Local da prestação do serviço: 

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

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

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

particularidades. 

 

4. Do Preço a ser proposto 

 

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

despesas com, seguros, encargos sociais, impostos e taxas, transporte, despesas 

administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição. 

5. Prazo de Execução  

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

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

instrumento contratual, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital, conforme estabelecido 

no art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.1.1 A conclusão dos serviços com os testes gerais deverão ser em no máximo 60 

(sessenta) dias a partir da assinatura do contrato. 

 

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

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

aplicação das sanções administrativas à licitante faltosa, poderá convocar as licitantes 

remanescentes que tenham sido habilitadas, na respectiva ordem de classificação, ou 

revogar a licitação, conforme facultado no art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

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

outra, na ordem de classificação e nas mesmas condições da primeira, no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data da apresentação das Propostas, as licitantes ficarão 

liberadas de quaisquer compromissos assumidos.  
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5.4 O Contrato a ser celebrado terá duração de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

assinatura. 

 

5.5 Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros 

meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

6 -  Da Prestação de Garantia e da Contratação de Seguro  

 

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

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

percentual de 5% (cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, podendo optar por 

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

 

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

 

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

demais obrigações nele previstas;  

 

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

Contratada durante a execução do Contrato;  

 

c) multas moratórias e punitivas impostas à Contratada; 

 

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

Contratada.  

 

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

OS, em favor do próprio.  

 

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

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

máximo de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento). 

 

6.5 Será considerada extinta a garantia: 
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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. 

 

7 – Das condições de Fornecimento 

 

7.1 - Todos os materiais a serem fornecidos ao IMPA-OS, deverão contemplar 

garantia/validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega, 

acondicionados em suas embalagens (externas e internas) originais e em perfeito estado de 

conservação para sua utilização imediata. 

 

7.2 - Todos os materiais apresentados neste Termo de Referência deverão estar de acordo 

com o subitem acima, e não sendo, de forma alguma, permitido apresentar materiais 

reutilizados ou reaproveitados.  

  

7.3 - Os materiais que não atenderem estas condições ou que apresentarem quaisquer 

vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pelo IMPA-OS ao fornecedor para 

substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua devolução. 

 

7.4 - Na hipótese de constatação de fornecimento de materiais não novos e originais, 

recondicionados ou falsificados, em qualquer quantidade, serão aplicadas as penalidades 

contratuais cabíveis à CONTRATADA, cabendo ainda ao IMPA-OS, o direito de mover ação 

judicial, responsabilizando-a civilmente por eventuais danos ou prejuízos que o fornecimento 

e uso destes produtos inadequados possam causar ao IMPA-OS. 

 

7.5 - Em se verificando índice de materiais inadequados ao uso, superior a 5% (cinco por 

cento) do quantitativo total do lote fornecido pela CONTRATADA, caberá a mesma 

providenciar a substituição completa do lote restante do item, armazenando no Almoxarifado 

do IMPA-OS, no prazo máximo de 05 (cinco), dias úteis, e sem quaisquer custos adicionais 

para o IMPA-OS. 

 

7.6 - Todos os serviços a serem prestados ao IMPA-OS, deverão contemplar garantia de no 

mínimo 12 (doze) meses a contar da data da realização do mesmo. 
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8 - Das Penalidades 

 

8.1 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. 

 

8.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

 

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

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual; 

 

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

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o IMPA-OS, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

 

8.3 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. 

 

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

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

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
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9 - Da Execução e da Fiscalização  

 

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

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

respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na forma do 

item 16 deste Edital. 

 

9.2 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.  

 

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

 

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

como do instrumento contratual.  

 

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

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

incapacidade técnica, sem qualquer custo adicional para o Contratante. 

 

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

fixando prazo para sua correção.  

 

9.4 A Contratada é responsável por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

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

pela presença da Fiscalização.  

 

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

OS, para representá-la sempre que for necessário.  
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10. Da Vigência do Contrato 

 
10.1 O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) dias, 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,  

 

 

 

_____________________________________ 

Kátia Coutinho de Albuquerque 

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio 

IMPA – OS                                   
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Anexo II 
 

Declaração de Habilitação 
 
 

Pregão Eletrônico nº 08/2011 
 
 

Processo nº 071/2011 
 
 
 
 
 

D E C L A R AÇ Ã O 
  
  

(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na _______(endereço completo), declara, 

sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 

10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

constante do subitem 7.0 do presente edital. 

  

Rio de Janeiro, ____ de ____________ de 2011 

  

  

  

  

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante) 

  

  

  

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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Anexo III 
 

(inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); 
 

Pregão Eletrônico nº 08/2011 
 
 

Processo nº 071/2011 
 
 
 
 
 

 

 

D E C L A R AÇ Ã O 

  

(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, 

sediada na (endereço completo)___  , declara, sob as penas da Lei, para os fins 

requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que 

se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem 

em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

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

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

  

Rio de Janeiro, ____ de ____________ de 2011 

  

  

  

 

  

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante) 
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Anexo IV 
 

Modelo de Proposta 
 
 

Pregão Eletrônico nº 08/2011 
 
 

Processo nº 071/2011 
 
 

 
À 
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA 

 

 

Prezados Senhores, 

A empresa............... (Nome da proponente), vem por meio de seu(s) representante(s) 

legal(ais), apresentar sua proposta comercial referente ao Pregão Eletrônico no 08/2011, cujo 

objeto é a Contratação de empresa qualificada para fornecimento e instalação de 

Sistema de Segurança Eletrônica: CFTV – Circuito Fechado de Televisão com 

Tecnologia IP e acessórios com fornecimento de equipamentos. 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Considerando as demais condições estabelecidas no referido edital e seus anexos, 

propomos o que se segue: 

 

ITEM(s) 00 

PREÇO UNITÁRIO = R$ 0,00 (valor por extenso) 

PREÇO TOTAL DO ITEM = R$ 0,00 (valor por extenso) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA= R$ 000,00 (valor por extenso do lote) 

 

Informamos que nossa empresa possui recursos humanos, técnicos e materiais compatíveis 

com as necessidades estabelecidas no Edital. 

Informamos também conhecer e concordar com todas as exigências e condições 

estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico no 08/2011 e documentos por nele 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

Dados do representante legal: 

Nome: ____________________ 

RG nº: _______________ 

CPF nº: ______________ 

Cargo/Função ocupada: ______________________ 

Fone: _________________ 

E-mail: ________________ 

 

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

.  

 

Informações Bancárias:  

 

Banco: __________________Agência: ______________ Conta Corrente n°  

_____________________ 

 

 

__________________________________  

(nome completo) 

 

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

 
Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
 

Pregão Eletrônico nº 08/2011 
 
 

Processo nº 071/2011 
 
�

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 
 
 

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

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

�

�

�

�
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Anexo VI           
 

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – 

IMPA-OS 

 

Pregão nº 008/2011 

 

Processo nº 071/2011 

 

          Declaração de Vistoria 

 

Declaramos, para fins de participação no Pregão nº 008/2011, tendo por finalidade a 

contratação de empresa especializada para “fornecimento e instalação de Sistema de 

Segurança Eletrônica: CFTV – Circuito Fechado de Televisão com Tecnologia IP e 

acessórios com fornecimento de equipamentos”, que o(a) Sr(a) (nome completo), 

portador da Identidade nº  xxxxx/UF, responsável técnico da empresa (razão social completa 

da empresa), CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, visitou o local da realização da obra, nas 

dependências da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, 

para efeito de atestar o prévio conhecimento e inteirar-se de todos os aspectos e 

características peculiares ao local onde serão executados os serviços. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,     de                    de 2011. 

 

 

_________________________________ 
Representante do IMPA-OS 

CPF/MF  
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Anexo VII 

 
Minuta de Contrato 

 
Pregão Eletrônico nº 08/2011 

 
Processo nº 071/2011 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM ASSOCIAÇÃO INSTITUTO 

NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – 

IMPA-OS E A EMPRESA XXXXX, NA FORMA 

ABAIXO: 

 

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-

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

Cartório de registro Civil de Pessoa Jurídica sob a matrícula nº 177819 do Livro nº A-43, 

datada de 21/08/2000, com sede na Estrada Dona Castorina nº 110, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22460-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-43, neste ato representada por 

seu Diretor Geral, Prof. Dr. César Leopoldo Camacho Manco, brasileiro naturalizado, casado, 

Matemático, portador da carteira de identidade nº 02871412-9, expedida pelo IFP/RJ em 

03/08/1992, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.266.957-72, residente e domiciliado na Cidade 

do Rio de Janeiro, e por seu Diretor Adjunto, Prof. Dr. Claudio Landim, brasileiro, separado 

judicialmente, Matemático, portador da Carteira de Identidade nº 06264820-9, expedida pelo 

IFP/RJ em 24/04/1986, inscrito no CPF/MF sob o nº 825.738.597-20, residente e domiciliado 

na Cidade do Rio de Janeiro, 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° 008/2011, do 

Processo n° 071/2011, consoante as disposições das Leis n° 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: 
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Cláusula Primeira - Do Objeto 

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

fornecimento e instalação de Sistema de Segurança Eletrônica: CFTV – Circuito 

Fechado de Televisão com Tecnologia IP e acessórios com fornecimento de 

equipamentos”, na Estrada Dona Castorina nº 110, Jardim Botânico, na Cidade e Estado do 

Rio de Janeiro, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), parte 

inseparável do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2011, que passa a integrar este 

instrumento, independentemente de transcrição. 

 

Cláusula Segunda - Do Valor do Contrato 

 

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

Contratada o valor global de R$ xxx (xxxxx) e correrá à conta dos recursos orçamentários da 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, alocados no IMPA-OS, por meio do Convênio 

nº. 01.09.0346.00 (Revitalização dos Laboratórios de Pesquisa e Infra-Estrutura 

Computacional do IMPA - REVTILAB), mantido entre a FINEP e o IMPA-OS.  

 

2.2 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.  

 

Cláusula Terceira - Do Pagamento 

 

3.1 O pagamento do valor contratualmente ajustado será efetuado à vista, após Boletim de 

Medição, aprovado pela Fiscalização da Contratante, e emissão do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo, em atendimento ao disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93.  

 

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 até o 5º (quinto) dias útil, contado da apresentação, pela 

Contratada, da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Fiscalização, após 
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consulta “on line” ao SICAF, através de depósito bancário em conta corrente de titularidade da 

Contratada, devendo, para isso, ficar explícito nos documentos o nome do banco, agência, 

localidade e número da conta. 

 

3.4 Constada a situação de irregularidade da Contratada junto ao SICAF, será a mesma 

advertida, por escrito, no sentido de que regularize sua situação, junto a tal sistema, ou 

apresente sua defesa, sob pena de rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis. 

 

3.5 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 9.1 da cláusula nona, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

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. 

 

3.9 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 orçamentários da 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, alocados no IMPA-OS, por meio do Convênio 

nº. 01.09.0346.00 (Revitalização dos Laboratórios de Pesquisa e Infra-Estrutura 

Computacional do IMPA - REVTILAB), mantido entre a FINEP e o IMPA-OS.  
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Cláusula Quinta - Da Vigência  

 

5.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua 

assinatura. 

 

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

 

Cláusula Sexta - Da Garantia 

 

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

data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, podendo optar por 

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

 

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

 

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

das demais obrigações nele previstas; 

 

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

Contratada, durante a execução do Contrato; 

 

c) multas moratórias e punitivas impostas à Contratada; 

 

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

Contratada.  

 

6.3 A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta remunerada no Banco do Brasil, 

em favor da Contratante.   

 

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

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

máximo de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento). 
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6.5 Será considerada extinta a garantia: 

 

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

importância depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 

cláusulas do Contrato. 

 

6.6 A Contratada deverá, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, inclusive em 

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

trata a esta cláusula. 

 

Cláusula Sétima - Dos Encargos da Contratante 

 

7.1 Caberá à Contratante: 

 

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

execução do serviço. 

 

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

pelo representante ou preposto da Contratada.  

 

7.1.3 Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos. 

 

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

todas as formalidades e exigências deste Contrato. 

 

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

 

7.1.6 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento 

deste Contrato. 
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Cláusula Oitava - Dos Encargos da Contratada  

 

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

Edital), deverá a Contratada:  

 

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

despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, 

seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 

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

dependências da Contratante. 

 

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

terceiros, durante a execução deste Contrato. 

 

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

esclarecimentos solicitados. 

 

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

exigidas no Pregão Eletrônico nº  08/2011.  

 

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

para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado. 

 

8.1.7 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do serviço objeto deste Contrato. 

 

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

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

considerado inconveniente pelo fiscal da Contratante. 

 

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

responsável pela fiscalização do Contrato e adote as providências requeridas relativas à 
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execução dos serviços pelos empregados, assim como comande, coordene e controle a 

execução dos serviços contratados.   

 

8.1.10 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.  

 

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

 

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

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

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante.  

 

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

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

execução deste Contrato, ainda que acontecida nas dependências da Contratante.  

 

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

execução deste Contrato.  

 

d) Os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.  

 

e) Os sócios atuais ou futuros da CONTRATADA responderão, solidariamente, com ela 
pelas obrigações aqui previstas e seus acréscimos, sem benefício de ordem. 
 
 

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

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem pode onerar o objeto 

deste Contrato. 

 

8.1.15 São expressamente vedadas à Contratada: 

 

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

Contratante. 

 

b) A subcontratação para a execução do objeto deste Contrato. 
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8.1.16 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos 

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

Contrato, conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  

 

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

 

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

e previdenciárias, a Contratada deverá: 

 

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

originais para conferência, dos seguinte documentos: 

 

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

domicílio ou sede. 

 

a2) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF.  

 

Cláusula Décima - Do Acompanhamento e da Fiscalização 

 

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

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

vigente, respondendo a Contratada pelas conseqüências da inexecução total ou parcial, na 

forma da cláusula décima segunda.  

 

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

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

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

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

reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto 

contratual.  

 

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

 

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



Estrada Dona Castorina, 110  Rio de Janeiro - Brasil 22460-320   Fone: 55 21 2529 5000/5284 Fax: 55 21 2512 4115 
http://www.impa.br 

 

 

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.  

 

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

decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença da Fiscalização.  

 

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

Contratante, para representá-la sempre que for necessário.  

 

Cláusula Décima Primeira - Da Alteração do Contrato 

 

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

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

Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão 

 

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

Contratante o direito de rescisão, nos termos do artigo 77, da Lei n° 8.666/93, além dos 

casos citados no artigo 78 da mesma Lei, garantida a prévia defesa, sempre mediante 

notificação. 

 

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

 

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

incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93.  

 

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

desde que haja conveniência para a Contratante. 

 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 
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Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades 

 

13.1 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 contratual, quando a Contratante, em face da menor gravidade 

do fato, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

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

até 2 (dois) anos.  

 

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

 

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

garantia prestada ou do pagamento devido pela Contratante. Se os valores não forem 

suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) 

dias úteis, a contar da aplicação da sanção. 
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13.3 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

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

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

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

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

fortuito.  

 

Cláusula Décima Quarta - Das Condições de Habilitação da Contratada 

 

14.1 A Contratada declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante 

a execução do Contrato, todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do seu 

objeto. 

 

Cláusula Décima Quinta - Da Subcontratação e da Transferência do Contrato 

 

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

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

ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou incorporação. 

 

Cláusula Décima Sexta - Das Disposições Gerais 

 

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

Eletrônico n° 07/2011 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada. 

 

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

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

espécie. 
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Cláusula Décima Sétima - Da Publicação 

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº. 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Oitava - Do Foro 

 

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

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

questões oriundas do presente Contrato. 

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

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 

 
 

Rio de Janeiro,  
 

 
 
 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA  IMPA – 
OS 

 
 

 
__________________________   _________________________ 

 César Camacho                 Cláudio Landim 
          Diretor Geral                  Diretor Adjunto 
 
 

 
____________________________________________ 

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

 
 
Testemunhas:  
 
________________________                                                  _________________________ 
Nome:                                                                                           Nome: 
CPF                                                                                               CPF  

                                                                                                                                                                                                                                                             
 


