
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº  
 

PROCESSO Nº  
 
 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: 
 

 
 
 
1. PREÂMBULO 
 
 
A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – 
IMPA, 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, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.447.568/0001-43, doravante denominado 
simplesmente IMPA, através do Presidente da Comissão de Licitações, nomeado 
através da Ordem Interna no                          datada de                              , torna público 
por este EDITAL e para conhecimento dos interessados, que será realizada Licitação 
Pública, sob a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global, na 
modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de obras e serviços de 
 
 
a serem realizados conforme objeto contratual estabelecido no item 04 deste Edital, no 
imóvel-sede do IMPA, conforme se segue: 
 
Entrega de documentação e proposta (em envelopes distintos): 
 
A partir do dia                                   , das 8:30 horas às 16:30horas. 
Endereço: Divisão de Material e Patrimônio – DMP 
Estrada Dona Castorina, 110 - sala 124, Horto, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ 
 
Abertura da sessão pública e abertura dos envelopes de habilitação: 
 
Dia: 
Horário:                    em sessão pública. 
 
Local da sessão pública: 
 
Estrada Dona Castorina, 110, sala                         , Horto, Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ. 
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Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente causado por 
força maior ou caso fortuito, que impeça a realização do certame na data acima marcada, a 
Tomada de Preços ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, 
independente de nova comunicação. 
 
Fundamentação legal: Lei Federal no 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências e suas alterações.  
 
 
2. RETIRADA DO EDITAL 
 
O Edital estará disponível no sítio do IMPA, na Internet 
(http://www.impa.br/opencms/pt/institucional/licitacoes/index.html)  e na opção consulta do 
sítio “Licitações”,  www.comprasnet.gov.br
 
 
3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
 
 DESCRIÇÃO 
Anexo I MEMORIAL DESCRITIVO 
Anexo II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CUSTOS ESTIMADOS 
Anexo III CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Anexo IV DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
Anexo V DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
Anexo VI MINUTA DO CONTRATO 
Anexo VII MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO. 
Anexo VIII MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA PROPOSTA 
Anexo IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
Anexo X MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CRFB 
 
 
4. OBJETO 
 
4.1. A presente Licitação tem por objeto a seleção e a contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de obras e serviços de engenharia para 
atender as demandas abaixo descritas, a serem realizadas no imóvel-sede do 
IMPA, situado à Estrada Dona Castorina no 110, Horto, Jardim Botânico, Rio de 
Janeiro, RJ, consoante a descrição feita no Memorial Descritivo e as condições 
constantes dos Anexos discriminados no item 03 supra, partes integrantes do 
presente Edital, para todos efeitos legais e de Direito. 
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4.2. As condições sobre a contratação dos serviços estão descritas no Anexo I – Memorial 

Descritivo e no Anexo VI – Minuta do Contrato deste Edital. 
 
 
5. FONTES DE RECURSOS 
 
5.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta do  
 
 
5.2. O valor estimado para a execução das obras e serviços de engenharia, objeto deste 

Edital, é de:  R$  
        (                                                                                                                                          ). 
 
 
6. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
6.1. O Contrato de Prestação de Serviços deverá vigorar a partir da data de sua 

assinatura até o término efetivo das obras e aceite final pelo IMPA, conforme 
especificações do Anexo I - Memorial Descritivo, parte integrante deste Edital. 

 
6.2.  O prazo estimado para execução dos serviços/obras é de: 
 
  
 
 
7. PARTICIPAÇÃO 
 
7.1. Somente poderão participar desta Licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas 

de acordo com legislação do País e que tenham por objeto social atividade compatível e 
condizente com os serviços a serem executados. 

 
7.2. Para participar do presente certame, a Licitante deverá possuir o capital social total 

mínimo de R$                             (                                                             ), registrado e 
realizado na data de apresentação da Proposta e deverá atender às condições deste 
Edital e Anexos, que dele fazem parte integrante. 

 
7.3. É de inteira responsabilidade da Licitante conhecer o local onde os serviços serão 

realizados e verificar as possíveis dificuldades, o dimensionamento dos dados que, 
porventura, não foram fornecidos pelo IMPA.  

 
7.3.1. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, em tempo algum, 

como fonte de alteração dos prazos e/ou de obrigações contratuais estabelecidas. 
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7.4. A Licitante receberá a “DECLARAÇÃO DE VISTORIA” por ocasião de sua visita ao 
local das obras, a qual deverá ser anexada aos documentos constantes do Envelope 
no 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.  

 
7.4.1. A Licitante arcará com os custos de sua visita para levantamento de dados e estudos. 
 
7.5. Será vedada a participação de empresas na Licitação, quando: 
 

a) Direta ou indiretamente, tenham dirigente(s) pertencente(s) ao quadro de 
funcionários do IMPA. 

b) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas. 
c) Que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, cumprindo 

penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com o IMPA ou com a 
Administração Pública. 

d) Estejam sob processo de concordata ou falência. 
e) Empresas com falência decretada ou concordatária. 
f) Empresas em consórcio. 

 
7.6. A participação no certame implica na aceitação integral das condições apresentadas 

neste Edital e seus anexos. 
 
 
8. CREDENCIAMENTO 
 
8.1.

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

 No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, as Licitantes deverão estar 
representados por seus agentes credenciados, com poderes para praticar todos os 
atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases do processo licitatório. 

 
O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular, 
em original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados 
constantes do Anexo VII – Modelo de Termo de Credenciamento. 

 
Sendo representante sócio ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia 
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os 
seus poderes. 

 
O Termo de Credenciamento deverá ser entregue separadamente à Comissão de 
Licitações no início da sessão pública e antes da abertura dos envelopes, 
acompanhado de documento de identidade do credenciado. 

 
A não apresentação do Termo de Credenciamento não será motivo de inabilitação da 
Licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e 
responder pela Licitante durante os trabalhos. 

 
Os Termos de Credenciamento serão retidos pela Comissão de Licitações e juntados 
ao respectivo Processo Administrativo. 
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9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
9.1. Os envelopes deverão ser apresentados separadamente, devidamente lacrados e 

contendo os seguintes dizeres na parte externa: 
 
 
Envelope no 1 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
 
À ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA 
A/C: Comissão de Licitações. 
 
Tomada de Preços no  
 
Razão Social da Licitante: 
 
 
 
Envelope no 2 – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 
À ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA 
A/C. Comissão de Licitações. 
 
Tomada de Preços no  
 
Razão Social da Licitante: 
 
 
9.2. 

9.3. 

A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para a 
desclassificação da Licitante que, inclusive, poderá regularizá-los no ato da entrega. 

 
As Licitantes deverão fazer a entrega das propostas até o dia, hora e local 
mencionados no item 01, data da sessão de abertura, em 02 (dois) envelopes distintos, 
fechados e numerados, conforme modelo acima, devendo constar um sumário 
relacionando todos os documentos nele contidos, com a indicação da paginação de 
início e término de cada item. 

 
9.3.1. Todos os documentos deverão ser datilografados ou digitados e apresentados na 

ordem indicada no item 03 deste Edital, numerados e rubricados pelo representante 
legal da Licitante ou por seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições, em 
linguagem clara, concisa e objetiva. 

 
9.3.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por cópia de publicação em órgão 
da imprensa oficial autenticada. 
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9.4. A Licitante arcará com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua 
documentação e de sua proposta. O IMPA, em hipótese alguma, será responsável por 
tais custos, quaisquer que sejam os resultados desta licitação. 

 
 
10. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1) 
 
Será considerado habilitado a Licitante que apresentar os documentos descritos abaixo: 
 
10.1. Habilitação Jurídica: 
 
a) Para sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e 

alterações subseqüentes, devidamente registrados, documentos de eleição de seus 
administradores atuais, em cópias legíveis, realçando as informações pertinentes. 

 
b) Para sociedades por ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores em exercício, realçando as 
informações pertinentes. 

 
c) Para sociedades civis: Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente, acompanhada 

de prova da composição da Diretoria em exercício, devendo ser dado destaque nas 
informações pertinentes. 

 
d) Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, realçando as informações pertinentes. 

 
e) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica da Licitante, com data não superior a 120 (cento e vinte) dias da data do 
recebimento dos envelopes. 

 
f) Prova de registro e quitação da última anuidade no Conselho Regional da classe 

(CREA ou outros equivalentes). 
 
 
10.2. Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, e municipal, relativo 

ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação da 
Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão da Dívida Ativa da União. 

 
d) Prova de regularidade da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante, 

compreendendo, quando emitidas em separado, na Certidão Mobiliária e Certidão Imobiliária. 
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e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, através da apresentação da 
Certidão Negativa de Débito - CND, com validade em vigor, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 
f) Prova de regularidade perante o FGTS, através de Certificado de Regularidade do FGTS - 

CRF, dentro do prazo de validade, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos. 
 
 
10.3. Qualificação técnica: 
 
a) Comprovar, mediante Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa 

Licitante, de seus sócios ou de membros de seu quadro técnico permanente (cujo 
vínculo deverá ser comprovado por guias de recolhimento de INSS), que a Licitante 
executou, em um único contrato, obras ou serviços e complexidade igual ou superior 
ao da presente Licitação. Os atestados deverão ser expedidos por órgão da 
Administração Pública ou entidade privada de reconhecida idoneidade e deverão ser 
obrigatoriamente certificados pelo CREA e possuir a correspondente ART emitida pelo 
CREA. O(s) referido(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar, no mínimo, a execução de 
obras em imóveis de médio e grande porte. 

 
b) Relação completa e declaração formal de sua disponibilidade, das máquinas e 

equipamentos, de pessoal e técnicos especializados a serem utilizados nos serviços. 
 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. 

 
d) Os balanços das Sociedades Anônimas por ações deverão ser apresentados em 

publicação no Diário Oficial.  
 

 As demais empresas deverão apresentar seus balanços, certificados por contador 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, mencionando expressamente o 
número do livro Diário e das folhas em que cada balanço se acha transcrito. 

 
e) Declaração da Licitante de que vistoriou o local (Anexo V): o prazo máximo para vistoria 

será até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura desta Licitação, devendo 
ser marcado horário com a Divisão de Apoio Administrativo do IMPA, através dos 
telefones (21) 2529-5278 ou 2529-5020. 

 
10.3.1. Os atestados deverão conter o nome, o endereço e o telefone de contato do 

atestante, ou qualquer outra forma de que o IMPA possa valer-se para manter 
contato com a empresa declarante. 

 
10.3.2. Entende-se por obra de complexidade igual ou superior aquelas com quantitativos e 

tipos de serviços efetivamente similares aos das do objeto desta Licitação, e será 
dada especial relevância ao fato dos serviços estarem sendo contratados para 
execução em prédio em funcionamento. 
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10.4. Qualificação econômico – financeira. 
 
10.4.1. Balanço patrimonial e Demonstração de Resultados de Exercício, referentes aos dois 

últimos exercícios sociais. 
 
10.4.2. A capacidade econômico-financeira da Licitante será avaliada com base no último 

balanço patrimonial, mediante os índices abaixo, por elas apresentados, 
resultantes da aplicação das fórmulas a seguir indicadas e assinados pelo 
Contador responsável: 

 

( )

 Circulante Passivo
Circulante Ativo  Corrente) (liquidez LC

Prazo Longo a Exigível  Circulante Passivo
AtivoTotal Geral) (Solvência SG

Prazo Longo a Exigível  Circulante Passivo
Prazo Longo a Realizável  Circulante AtivoGeralLiquidezLG

=

+
=

+
+

=

 

10.4.3. Os Índices deverão ser iguais ou superiores a 01 (um). 
 
 
10.5. Declaração expressa e sob as penas da lei, de que: 
 
a) Não está impedida de licitar com quaisquer órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive com as autarquias, empresas públicas, e empresas mistas de todas 
as esferas e de que, desde a data de emissão de qualquer um dos documentos 
apresentados, não tenha ocorrido nenhum fato que possa tê-los invalidado. 

 
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em qualquer esfera. 
 
c) Não existe fato impeditivo à sua habilitação. 
 
d) Não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo. 
 
e) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro 
tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
f) Declaração da Licitante que concorda expressamente com os critérios e procedimentos 

previstos neste Edital. 
 
 
11. PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE Nº 2) 
 
11.1. A proposta deverá ser apresentada em papel oficial da empresa Licitante, em uma 

única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada pelo 
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seu representante legal e estar dentro de envelope identificado como no 02 – 
PROPOSTA FINANCEIRA, contendo a Carta Proposta, conforme modelo 
estabelecido no Anexo VIII, parte integrante deste Edital. 

 
11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

11.8. 

A Licitante deverá apresentar ainda: 
 

a) Declaração do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias contados da data de apresentação da mesma; 

b) Nome e endereço completo da Licitante, número de telefone, fax, CNPJ e 
qualificação do dirigente ou representante legal (nome, estado civil, profissão, 
CPF, identidade e endereço); 

c) Valor total deverá ser evidenciado, por extenso, na Carta Proposta – Anexo VIII; 
d) Cronograma físico/financeiro da execução dos serviços e obras estabelecidos 

neste Edital e em seus Anexos. 
 

A proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa 
Licitante,  que deverá estar devidamente qualificado.  

 
Os preços unitários-base corresponderão ao mês de apresentação da proposta. 

 
Os preços deverão ser cotados somente em Reais. A cotação de preços em qualquer 
outra moeda implicará na desclassificação da proposta. 

 
Os preços serão compostos de números inteiros e de 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula. 

 
11.6.1. Na hipótese de apresentação de valores com mais de duas casas decimais, serão 

consideradas somente as duas primeiras, sem critérios de arredondamentos. 
 

Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração 
pela adequada e perfeita execução dos serviços. 

 
O preço ofertado será composto de todos os custos fixos e variáveis da Licitante, 
constando, além das despesas operacionais, todos os encargos trabalhistas, taxas, 
impostos e tributos, sejam eles de qualquer esfera, não cabendo qualquer outro valor 
adicional. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços. 

 
 
12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1. 

12.2. 

A validade das certidões acima referidas corresponderá ao prazo fixado nos 
próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo 
de validade, o IMPA convenciona o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da Licitante comprovar 
que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, 
mediante juntada de norma legal pertinente. 

 
Os documentos referentes às Certidões Negativas de Débitos emitidos via Internet, 
assim como as certidões emitidas no terminal do Posto do INSS estarão sujeitos à 
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confirmação nos endereços neles indicados, atendendo à legislação vigente e 
normas do órgão expedidor, conforme consignado no corpo dos mesmos. 

 
12.3. 

12.4. 

12.5. 

12.6. 

12.7. 

Em hipótese alguma será aceito protocolo ou documento com prazo de 
validade vencido. 

 
Na hipótese da Licitante não possuir Certidões Negativas de Débitos (em qualquer 
esfera de governo), serão aceitas: 

 
a) Certidão Positiva de Débito (CPD), com efeito de negativa. 
b) Certidão Positiva de Débito (CPD) com comprovação de suspensão da 

exigibilidade por decisão judicial. 
c) Certidão Positiva de Débito (CPD) com comprovação documental da existência 

de litígio, sem que haja julgamento do mérito, cuja ação foi proposta com pelo 
menos 90 (noventa) dias antes da publicação deste Edital. 

 
Caso a (s) certidão (ões) expedida (s) pela(s) Fazenda(s) federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal seja (m), POSITIVA (S), a Licitante deverá comprovar o seu 
efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, mediante a juntada de documentos 
competentes que: (a) o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou 
(b) que a sua cobrança está suspensa, ou (c) se contestado, foi garantida a execução 
mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens. 

 
Caso a Licitante esteja regularmente cadastrado no SICAF – Sistema Unificado de 
Cadastramento de Fornecedores, os documentos constantes do item 10 (dez) serão 
substituídos pela declaração do sistema e serão verificados “on-line” pela Comissão 
de Licitações, exceto nos seguintes casos: 

 
a) Qualificação técnica – Item 10.3. 
b) Declarações relacionadas no item 10.5. 
 
Não será aceita qualquer alteração, retirada ou inclusão de quaisquer novos 
documentos ou especificações na "Documentação” e/ou na "Proposta Financeira" 
após a sua entrega à Comissão de Licitação e rubrica das demais Licitantes. 

 
 
13. SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS 
 
13.1. 

13.2. 

No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão 
pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, podendo 
as Licitantes ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos 
termos do item 8 (oito) deste Edital. 

 
Aberta a sessão, as Licitantes apresentarão os seguintes documentos: 

 
a) Termo de Credenciamento conforme modelo no Anexo VII. 
b) Envelope no 1, contendo a documentação para habilitação. 
c) Envelope no 2, contendo a Proposta Financeira. 

 
Os envelopes nos 1 e 2, bem como no Termo de Credenciamento acima mencionado 
serão rubricados pelos representantes da Comissão de Licitação e pelas Licitantes, 

13.3. 
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ficando à disposição dos demais interessados, para fins de vista, pelo prazo não 
superior a 01(um) dia subseqüente à data de abertura das propostas, no horário de 
09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 

 
 
13.3.1. O envelope no 2 - “Proposta Financeira" - deverão ser rubricados, preferencialmente 

em seus fechos, pelos membros da Comissão e pelos representantes das Licitantes 
presentes, devendo permanecer fechados sob a guarda da Comissão, até a 
completa avaliação das documentações e habilitação das Licitantes. 

 
Em seguida, a Comissão de Licitações procederá a abertura do envelope no 1 – 
Documentos para Habilitação para serem examinados e rubricados. Após, solicitará a 
todas as Licitantes que também os examinem e rubriquem. 

13.4. 

 
13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

13.9. 

A Comissão de Licitações identificará as propostas válidas de acordo com as regras 
estabelecidas neste Edital. 

 
Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que não atenderem ou não 
preencherem as exigências do Edital. 

 
Toda e qualquer manifestação das Licitantes durante a abertura constará da ata 
circunstanciada a ser lavrada. 

 
Se ocorrer suspensão da sessão para análise da documentação, a Comissão dará 
ciência às Licitantes sobre a data da publicação do Aviso de Habilitação, que deverá 
constar em ata. 

 
13.8.1. A suspensão para análise da documentação acima prevista terá o prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, contados do dia seguinte ao da sessão de abertura da 
Tomada de Preços.  

 
13.8.2. Ao final deste prazo, a Comissão publicará no site do IMPA a lista de Licitantes 

considerados habilitados. 
 
13.8.3. As empresas não habilitadas deverão retirar os envelopes fechados com suas 

propostas financeiras no prazo máximo de 30 (trinta) dias, Ao final dos mesmos 
todos os envelopes serão destruídos, não cabendo qualquer reclamação. 

 
Os envelopes no 2 – Proposta Financeira serão devolvidos, fechados, aos 
representantes das Licitantes inabilitados e quando não haja interesse em 
protocolizar recurso.  

 
13.9.1. Havendo recurso ou ausência de representantes, os envelopes ficarão sob a 

guarda da Comissão até que decorra o prazo para a interposição de recursos, ou 
após a decisão sobre os mesmos. 

 
13.9.2. É facultada à Comissão a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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14. SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS 
 
14.1. 

14.2. 

As Licitantes poderão participar da abertura dos envelopes contendo as Propostas 
Financeiras, ocasião em que serão lavradas as eventuais reclamações ou ressalvas. 

 
Os envelopes no 2 – Proposta Financeira das Licitantes habilitadas serão a seguir 
abertos no mesmo local pela Comissão de Licitações, desde que haja renúncia 
expressa de todas as Licitantes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, 
inciso I, letra “a”, da Lei Federal no 8.666/93.  

 
14.2.1. Caso contrário, a data da abertura será comunicada às Licitantes através de ofício, 

fax ou e-mail, com confirmação de recebimento, após julgados os recursos interpostos 
ou decorrido o prazo de interposição. 

 
14.3. 

14.4. 

14.5. 

Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e 
acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores visando 
sanar falhas ou omissões.  

 
As propostas não poderão ser devolvidas após a fase de habilitação, sendo que as 
Licitantes tomarão ciência da decisão no ato, quando será lavrada em ata, a ser 
assinada por todos os presentes. 

 
 

As propostas contidas nos envelopes no 2 – Proposta Financeira serão examinadas e 
rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações, bem como pelas Licitantes, 
através de seus representantes presentes, conforme determina o art. 43, parágrafo 2o 
da Lei Federal no 8.666/93. 

 
14.6. 

14.7. 

14.8. 

14.9. 

14.10. 

Toda e qualquer manifestação das Licitantes durante a abertura constará da ata 
circunstanciada a ser lavrada. 

 
A Comissão de Licitações examinará as propostas para determinar se estão 
completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente 
assinados e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as 
exigências dos documentos de seleção. 

 
Os erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: 

 
a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o preço unitário 

prevalecerá, e o preço total será corrigido; 
b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por 

extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso. 
 

Detectados erros ou distorções em qualquer preço ou componentes de preço, será 
solicitada a Licitante que apresente, por escrito, justificativa sobre esses preços. 

 
Serão consideradas inaceitáveis justificativas que incluam a mutabilidade de preços 
ou qualquer vantagem em relação às demais Licitantes. 
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14.11. 

14.12. 

14.13. 

14.14. 

14.15. 

14.16. 

O julgamento obedecerá à escolha do "Menor Preço”, sendo que as propostas 
serão classificadas em ordem crescente de preços ofertados e será vencedora a 
proposta que, atendendo todas as condições do Edital e seus anexos, oferecer o 
menor preço. 

 
14.11.1. Se houver mais de um item na licitação, serão observados os critérios estipulados 

neste Edital para classificação das propostas, sendo declarada(s) vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que ofertar(em) a proposta com o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos. 
b) Forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
c) Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste Edital. 
d) Forem apresentadas com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas. 

 
Critério de aceitabilidade dos preços: serão considerados excessivos ou inexeqüíveis 
os preços e consequentemente desclassificada, a proposta cujas planilhas de 
composição de custos unitários apresentarem desvios ou incompatibilidades 
evidentes em relação ao mercado e à legislação, ou quantidades de serviços não 
compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos. 

 
14.13.1. Havendo propostas com valores considerados inexeqüíveis, o IMPA poderá 

solicitar justificativas da capacidade para o fornecimento dos serviços, através 
de documentação que comprove que as capacidades financeiras e 
administrativas são coerentes com os de mercado. 

 
14.13.2. Em caso de preços considerados exorbitantes, o IMPA poderá compará-los com 

os preços de mercado e se reserva o direito de repetir o certame se os preços 
estiverem muito acima desses. 

 
No caso de empate de duas ou mais propostas, será oferecida às empresas 
empatadas, a possibilidade de apresentarem novas propostas financeiras com 
redução de preço em relação à primeira proposta. Caso venha a persistir o empate, 
será feito sorteio em data e hora a serem estabelecidos pelo IMPA. 

 
A Comissão emitirá o relatório do julgamento das propostas, indicando a Licitante a 
ser convidada a assinar o Contrato para a execução dos trabalhos. 

 
O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial da União 
para os efeitos recursais de que trata o art. 109, inciso I, letra “b”, da 
Lei Federal no 8.666/93. 

 
14.17. Decorrido o prazo de interposição de recursos ou julgados os recursos interpostos, a 

Comissão encaminhará o procedimento licitatório para a Homologação e Adjudicação. 
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15. IMPUGNAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
15.1. Os recursos admissíveis deverão ser feitos por escrito, dirigidos ao Diretor Geral do 

IMPA, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitações, na forma e nos 
prazos previstos no art. 109 da Lei Federal no 8.666/93. 

 
15.2. 

15.3. 

A impugnação dos termos do presente Edital deverá ser protocolada até 02 (dois) 
dias úteis anteriores a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo o IMPA julgar e responder à impugnação em até 05 (cinco) dias úteis. 

 
O prazo preclusivo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso quanto ao 
indeferimento da habilitação e/ou julgamento das propostas financeiras (art. 109, 
inciso I, da Lei Federal no 8.666/93) será contado a partir do dia seguinte ao da data 
da publicação do Aviso de Habilitação. 

 
Nas hipóteses de impugnação ou de interposição de recurso, o IMPA obedecerá 
ao disposto na Lei Federal no 8.666/93, adequando-se aos seus procedimentos 
internos, em face de sua natureza jurídica. 

15.4. 

 
 
16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1. 

16.2. 

Procedida à classificação e o julgamento pela Comissão de Licitações, esta indicará 
a empresa vencedora e encaminhará o processo à Diretoria do IMPA, para 
homologação e adjudicação do certame.  

 
O vencedor será oportunamente convocado, via correio eletrônico e pelo site do 
IMPA (www.impa.br) ou por outro meio de comunicação, para assinar o contrato no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de convocação, mediante 
apresentação de recibo da Garantia de Execução dos Serviços. 

 
16.3. 

16.4. 

A empresa vencedora deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, emitida pelo CREA no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 
assinatura do contrato. 

 
Nas hipóteses do não comparecimento da empresa vencedora para a assinatura do 
Contrato no prazo estipulado, de recusa por parte desta ou quando, dentro do prazo 
de validade de sua proposta, a empresa não mantiver habilitação regular, o IMPA 
convocará as que se seguirem por ordem de classificação das Propostas. 

 
 
17. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO  
 
17.1. Homologada a Licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o Contrato de 

Prestação de Serviços, em conformidade com a Minuta do Contrato no Anexo VI, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 
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17.2. 

17.3. 

O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que 
solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de 
motivo justo, que poderá ou não ser aceito pelo IMPA. 

 
Para efeito do início dos serviços, os preços ofertados não serão objeto de 
atualização financeira entre a data de apresentação da proposta e a data de 
assinatura do contrato. 

 
 
18. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO / PAGAMENTO 
 
18.1. As condições de faturamento e pagamento estão estabelecidas no Anexo I – Memorial 

Descritivo e no Anexo VI – Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital. 
 
18.2. Os pagamentos serão efetuados após as medições aprovadas pelo representante 

indicado pelo IMPA, obedecendo às condições estabelecidas no Contrato de 
Prestação de Serviços (Anexo VI). 

 
 
19. GARANTIA CONTRATUAL 
 
Consoante o art. 56 da Lei Federal no 8.666/93 e §§ seguintes, combinado com o Decreto-
Lei no 1.737/79 e os arts. 82 e seguintes do Decreto no 93.872/86, caberá a empresa a ser 
contratada prestar a garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
do Contrato, cabendo-lhe a escolha da modalidade específica de garantia prevista nos 
incisos I, II e III do § 1o do art. 56 da Lei no 8.666/93, a saber: 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

b) Seguro garantia. 
c) Fiança bancária. 

 
 
20. CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
20.1. 

20.2. 

20.3. 

O objeto do contrato somente será recebido quando forem cumpridas todas as 
condições contratuais. 

 
A responsabilidade da empresa contratada pela qualidade, correção e segurança dos 
produtos instalados e execução dos serviços subsistirão na forma da Lei. 

 
Encerrando da prestação de serviços objeto deste Edital, mediante sua plena 
execução, caberá ao IMPA emitir o TERMO DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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21. RESCISÃO CONTRATUAL 
 
O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo IMPA nos seguintes casos: 
 
a) Situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal no 8.666/93, e suas 

posteriores alterações. 
b) Descumprimento pela empresa contratada das condições de prestação de serviços 

previstas neste Edital e em seus Anexos. 
 
 
22. PENALIDADES 
 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal no 8.666/93, havendo 
irregularidades na execução do objeto, em que o IMPA não der causa, a Licitante 
ficará sujeita às penalidades, garantida a prévia defesa, de acordo com os 
seguintes critérios: 

22.1. 

 
22.2. 

22.3. 

22.4. 

22.5. 

22.6. 

Pela recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido pelo IMPA, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
IMPA, por 24 (vinte e quatro) meses. 

 
Pelo atraso no início do fornecimento dos produtos e execução dos serviços: 
multa de mora percentual de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, incidente 
sobre o valor da(s) etapa(s) não concluída(s), admitindo-se no máximo 05 (cinco) 
dias de atraso, após o que ficará caracterizada a inexecução total do objeto. 

 
Pela inexecução total do contrato, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com o IMPA por 24 (vinte e quatro) meses e multa de 20% (vinte por cento) 
do valor global do contrato. 

 
Para atraso na entrega final da obra o valor da multa será equivalente a 0,05% (cinco 
centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso na conclusão das 
obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à espécie. 

 
Qualquer outro descumprimento de cláusulas ou condições previstas neste Edital: 
advertência escrita ou multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor 
contratual, a critério do IMPA. 

 
 
23. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1. Os esclarecimentos necessários acerca do presente Edital poderão ser solicitados 

por escrito à Comissão de Licitações, no endereço à Estrada Dona Castorina no 110 
sala 124, Horto, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, ou através do correio eletrônico 
licitacoes@impa.br até dois (2) dias úteis imediatamente anterior àquele marcado 
para a entrega dos documentos de habilitação e propostas. 
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23.2. 

23.3. 

23.4. 

23.5. 

23.6. 

23.7. 

23.8. 

Toda e qualquer informação solicitada será amplamente divulgada e levada ao 
conhecimento de todas as licitantes simultaneamente. 

 
Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega das propostas, o IMPA poderá, 
por qualquer motivo, modificar os referidos documentos mediante a emissão de um 
adendo, que será enviado às empresas que tenham retirado o Edital. 

 
23.3.1. Nesta hipótese, visando permitir que as Licitantes tenham um prazo razoável para 

levar em conta o adendo na preparação de sua Documentação e Proposta, o IMPA 
poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que for julgado necessário, 
oportunidade que comunicará, por escrito, às Licitantes. 

 
A minuta de Contrato anexa regulamenta as condições de pagamento, 
reajustamento, atraso de pagamento, garantia de execução, responsabilidades, 
multas, documentos relativos ao planejamento efetivo da execução dos trabalhos e 
encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida minuta poderá sofrer ajustes 
ou adequações, caso sejam comprovadamente necessários. 

 
O IMPA se reserva o direito de anular o presente procedimento e rejeitar todas as 
propostas a qualquer momento que anteceder a assinatura do Contrato, sem que 
caiba às Licitantes qualquer direito à indenização ou ressarcimento. 

 
A participação das Licitantes no presente certame implica na sua integral e 
incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital. 

 
O contrato a ser firmado poderá compreender ou não a totalidade dos serviços, 
baseado na relação de preços global e unitários propostos pela Licitante, 
considerados finais e incluindo todos os encargos, tributos e contribuições. 

 
O IMPA se reserva o direito de contratar parcialmente os serviços propostos, 
respeitando a integridade e interdependência das atividades. Nos termos do que 
prevê a Lei Federal no 8.666/93, o percentual de variação máximo para acréscimos 
ou supressões de serviços será de 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o 
valor original do contrato. 

 
23.9. Será competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir questões 

oriundas do presente certame, renunciando as Licitantes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
 
Rio de Janeiro,  

 
 
 

_______________________________________________ 
 
 

Presidente da Comissão de Licitações 
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