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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSO 2016/39097-FUNTELPA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Governo do Estado do Pará, através da Fundação
Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o nº. 11.953.923/0001-84 e Inscrição Estadual n. º 15.302.829-7, com sede na Avenida Almirante Barroso, 735,
Marco - CEP: 66.093-020 – Belém - Pará, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço, nos termos da Lei Federal n.º. 10.520/2002, Decreto nº. 3.555 de 2000, Decreto Federal n. º 5.450 de
2005, Decretos Estaduais n.º. 877 e 878, de 31 de março de 2008, Lei Estadual nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006,
Lei Complementar Federal n.º. 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio dos membros da equipe
de apoio, previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br .
Data da sessão: 15/03/2016
Horário: 10h
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925807
E-mail: licitacao@funtelpa.com.br
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de limpeza,
conservação, higienização e asseio diário, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessários, pelo período de 12 (doze) meses, a serem executados nas instalações da Fundação Paraense
de Radiodifusão – FUNTELPA (TV/Rádio e Portal Cultura) em Belém/PA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstas no orçamento desta Fundação, conforme
abaixo:
2.2. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
do Estado para o exercício de 2016, na classificação abaixo:
Dotação Orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.37
Fonte: 0101
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
3.1.1.

Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.2. Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico, na condição de proponente:
3.2.1.

Empresas em funcionamento no país, desde que desenvolvam atividade pertinente e compatível com o
objeto desta licitação, comprovada por meio de Contrato Social ou documento equivalente.

3.3. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico:
3.3.1.

Empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;

3.3.2.

Consórcio de empresas;
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3.3.3.

Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;

3.3.4.

Cooperativas.

3.3.5.

Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

3.3.6.

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n. º 8.666/93.

3.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital (art. 22, § 2º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
3.5. Não será admitida a subcontratação, sob qualquer pretexto ou alegação.
4. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
4.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na
Lei Complementar n. º 123/06, notadamente os arts. 42 a 49.
4.1.1.

O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n. º
123/06.

4.1.2.

A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei
Complementar n. º 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n. º 123/06, às
ME/EPP.

4.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar n. º 123/06 independe da habilitação da
ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
4.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar n. º 123/06, e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do
sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME/EPP ou equiparado, estando aptos a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar n. º 123/06 (Art. 11 do
Decreto n. º 6.204/07).
4.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada ao pregoeiro até a data e
horário marcados para abertura da sessão.
4.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar n. º 123/06.
4.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006), no sítio COMPRASNET
(www.comprasnet.gov.br ).
5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º,
§ 6º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
5.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à FUNTELPA responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 14, inciso III do Decreto
Estadual n. º 2.069/2006).
5.4. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
5.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento da Proposta de Preços (art. 22, §1º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
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6.2. A Proposta de Preços deverá ser encaminhada por meio do sistema eletrônico, a partir da data de liberação do Edital
no sítio COMPRASNET ( www.comprasnet.gov.br ) até o horário-limite para o início da sessão pública, que se dará
pela abertura das propostas no dia 15/03/2016, às 10:00h, horário de Brasília/DF (art. 22 do Decreto Estadual n.º
2.069/2006).
6.3. O envio da Proposta de Preços deve se dar com o preenchimento dos campos próprios apresentados pelo sistema
eletrônico no sítio COMPRASNET ( www.comprasnet.gov.br ).
6.4. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de acordo com as
especificações constantes do Termo de Referência e conforme o ANEXO III – Modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços. Caso haja descrição complementar do objeto, deve ser utilizado o campo próprio, vedado do
preenchimento deste com dados aleatórios, sob pena de desclassificação de sua proposta.
6.5. Deverá ser ofertado o preço mensal e total para a prestação de serviços, em moeda corrente nacional, em algarismo e
por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão
estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto
da presente licitação.
6.6. A proposta deve, ainda, constar:
6.6.1.

A quantidade de pessoal que será alocado na execução do contrato;

6.6.2.

A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando o
quantitativo e sua especificação.

6.6.3.

O nome do Banco, número da Agência e número da Conta Corrente para efeito de depósito referente ao
pagamento, na forma do Decreto Estadual n. º 877, de 31 de março de 2008, publicado no DOE n. º 31.139,
de 01/04/2008 e Instrução Normativa n. º 0018, de 21 de maio de 2008 da Secretaria de Estado da Fazenda
– SEFA, publicada no DOE n. º 31.174, de 23/05/2008.

6.6.4.

A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que
regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências,
com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO;

6.7. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de Referência sob pena de desclassificação de
sua proposta.
6.8. A apresentação da proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem
como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituição.
6.9. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as
despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na
proposta apresentada.
6.9.1.

As empresas licitantes não deverão cotar nas planilhas de custo os valores referentes aos Tributos IRPJ e
CSLL, segundo determinações dos Acórdãos: 950/2007-Plenário/TCU, 2251/2007-Plenário/TCU,
293/2008-Plenário-TCU e 525/2008-Segunda Câmara/TCU.

6.10. Serão desclassificadas as propostas que se limitarem a simples transcrição da descrição do objeto conforme
contido no Termo de Referência.
6.11. A simples descrição “Conforme o edital”, ou expressões equivalentes, não cumprirá com tal exigência, sendo
motivo de desclassificação da proposta comercial, por estar em desacordo com as normas editalícias.
6.12. O prazo de validade de Proposta de Preços apresentada é de 60 (sessenta) dias a contar da data de seu recebimento
(art. 9º, inciso XXVIII da Lei Estadual n. º 6.474/2002, combinado com o art. 28, § 4º do Decreto Estadual n. º
2.069/2006).
6.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
6.13. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 22, §
4º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
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6.14. A oferta deverá ser precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.
6.15. Não se considerará nenhuma oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
6.16. Serão desclassificadas:
6.16.1. As propostas que não atendam às exigências ao ato convocatório da licitação;
6.16.2. As propostas que apresentarem valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se
como limite estabelecido o orçamento estimado do serviço ou do objeto, ou ainda com preços unitários ou
globais, manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
bem como aqueles que não atenderem ao Art. 44, Parágrafo 3º da Lei n.º 8.666/93.
6.16.3. As propostas que apresentem preços com cotação no valor zero, simbólicos e/ou irrisórios, incompatíveis
com os preços praticados no mercado, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
6.17. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
7.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital e, em conformidade com o subitem 6.2, terá início a sessão
pública do Pregão Eletrônico N. º 002/2016/FUNTELPA, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas
conforme o Edital e de acordo com o Decreto Estadual n. º 2.069/2006.
7.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos no Edital (art. 23, § 2º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
7.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e, registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes (art. 23, § 3º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
7.4. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet (art. 23, § 4º
do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes (art. 23 § 5º do
Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
7.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance (art. 24 do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1.

Os lances enviados devem ter como referência o valor global para 12 meses, conforme descrito no anexo I
Termo de Referência do edital.

8.1.2.

Caso seja cadastrada alguma proposta de preços com valor mensal, será excluído do certame por
descumprimento dos termos do edital.

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado e registrado no sistema.
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.
8.6. O encerramento da sessão pública dar-se-á por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances, e, após o transcurso do prazo, determinado pelo sistema eletrônico, de até 30
(trinta) minutos, estará encerrada a recepção de lances.
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8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7.1.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.8. 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 (inciso III, art. 13º do Decreto n. º 5.450, de 2005).
8.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13º do Decreto n. º 5.450, de 2005).
8.10. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.11. A desistência injustificada do lance ofertado ou, ainda que justificada, não aceita pelo pregoeiro, implicará na
inclusão respectiva ocorrência junto ao SICAF, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei e no edital.
9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
9.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível
empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
OBS.: Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às microempresas e
empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar n. º 123/06, que se enquadrem em qualquer das exclusões
relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro.
9.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o
término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC
n. º 123/06);
9.1.2.

A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências
previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC n. º 123/06);

9.1.3.

Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do
direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC n.
º 123/06).

9.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC n. º 123/06).
9.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação.
9.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
9.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital
(§ 1º do art. 45 da LC n. º 123/06).
9.6. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP
ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC n. º 123/06).
10. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
10.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item 09 “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será
assegurada preferência:
10.1.1. Sucessivamente, aos serviços:
a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
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10.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses previstas, a
classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.
11. DA NEGOCIAÇÃO, ANÁLISE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o 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 das previstas
neste Edital.
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.3. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta, diretamente ao licitante que tenha
apresentado a melhor oferta, para que seja obtido o desconto percentual mais vantajoso, bem como decidir sobre a
sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas no Edital (art. 25, § 8º do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
11.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.5. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço do objeto em
relação ao estimado para a contratação.
11.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes
neste Edital.
11.7. A classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços.
11.7.1. Será considerada mais vantajosa para a FUNTELPA a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, respeitados
os limites máximos do preço unitário, na forma do item 6.16.2.
11.7.2. As propostas de preços deverão atender aos critérios de aceitabilidade de MENOR PREÇO GLOBAL.
Propostas contendo preços com valores unitários acima do estimado para contratação serão negociadas
pelo pregoeiro e, caso a licitante não aceite a negociação, a proposta será desclassificada.
11.7.3. A proposta deve apresentar preços unitários e totais, expressos em R$ (reais), com duas casas decimais,
tanto em algarismos como por extenso. Em caso de divergência entre os preços unitários e totais,
prevalecerão os primeiros, ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão
os últimos.
11.7.4. A proposta de preços ajustada ao lance final deve conter o valor (numérico e por extenso) dos preços
unitários e totais, em valor líquido em moeda corrente nacional, com aproximação de até duas casas
decimais, não podendo exceder o valor do lance final.
11.8. Aceita a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, será analisada a habilitação do licitante, para verificação do
atendimento das condições fixadas no item 12 deste Edital.
11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe
adjudicado o respectivo objeto, pelo Pregoeiro, caso não haja interposição de recursos.
11.10.

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto correspondente a sua proposta.

11.11.

Na hipótese do item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
melhor preço.

11.12.

Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
será assinada pelo Pregoeiro. Ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado este direito.

11.13.

Será declarado vencedor, o licitante que apresentar proposta de acordo com as especificações do Edital e ofertar
o MENOR PREÇO GLOBAL para o respectivo fornecimento do objeto.

11.14.

Após o encerramento da sessão do pregão eletrônico, o licitante que for declarado vencedor deverá adequar sua
Proposta de Preços ao valor ofertado em seu lance e enviá-la, juntamente com a Documentação de Habilitação,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, via SEDEX ou outro meio igualmente idôneo, refazendo seus cálculos em
função dos novos preços de forma que os valores assim calculados correspondam ao valor a ser efetivamente
praticado.
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 735, MARCO – BELÉM – PA – CEP: 66.093-020
FONE: (91) 4005-7768 - CNPJ: 11.953.923/0001-84
Página 6 de 39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSOS 2016/39097-FUNTELPA

11.15.

O licitante vencedor se responsabiliza pelo valor de seu lance para a totalidade dos serviços licitados, não sendo
aceito, em hipótese alguma, alegações de erros nos quantitativos, sob pena das cominações legais.

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. A habilitação do licitante que apresentar a melhor proposta será verificada on-line no SICAF, na forma da
legislação vigente, mediante análise dos documentos abrangidos pelo citado sistema.
12.1.1. Nos termos da Lei Federal n. º 12.440, de 07 de julho de 2011, a comprovação de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho será aferida por meio da apresentação pelo licitante da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, sem prejuízo da consulta pelo Pregoeiro ao sítio
oficial de emissão.
12.1.2. Os documentos devem ser apresentados em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ
e endereço respectivo, observado o seguinte:
a) Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial;
c) No caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz.
12.1.3. O licitante que apresentar a melhor proposta deverá enviar via e-mail para licitacao@funtelpa.com.br em
até 120 (cento e vinte) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro, a documentação de habilitação e
proposta de preços atualizada, sem prejuízo do encaminhamento dos mesmos documentos, após o
encerramento da sessão do Pregão Eletrônico, em original ou cópia autenticada, em até 48 (quarenta e
oito) horas, via SEDEX ou outro meio igualmente idôneo no caso de ser declarado vencedor.
12.1.4. O licitante melhor classificado deverá anexar no Sistema do Comprasnet, no prazo de 60 (sessenta)
minutos todos os documentos de habilitação e proposta de preços, a fim de que fique disponível aos
demais participantes, nesse caso ficará dispensado o envio dos documentos via fac-símile ou e-mail.
12.2. Declarações:
12.2.1. Declaração do licitante, por meio do sistema eletrônico no momento de lançamento da proposta, de
Inexistência e Fato Impeditivo da Habilitação e de Compromisso de Comunicação de sua eventual
superveniência;
12.2.2. Declaração do licitante, por meio do sistema eletrônico no momento de lançamento da proposta, de que
não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termo do inciso XXXIII, do art. 7º, da CF/88;
12.2.3. Declaração do licitante, por meio do sistema eletrônico no momento de lançamento da proposta, de
elaboração independente de proposta (Portaria n. º 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Direito
Econômico, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Instrução Normativa n. º 02, de 16.09.2009,
publicada no D.O.U n. º 178, Seção I, pág. 80, de 17.09.2009);
12.2.4. Declaração do licitante de que possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco
por cento) de pessoas com deficiência, nos termos da Emenda Constitucional Estadual n. º 42, de
04/06/2008, conforme modelo do Anexo I, n. º 1;
12.2.4.1. As empresas que possuírem no seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados ficam
dispensadas do cumprimento da exigência acima, devendo, nesse caso, apresentar a declaração
constante do Anexo I, n. º 2.
12.2.5. Declaração de que possui a qualificação e a equipe necessária para a execução do serviço.
12.2.5.1. Declaração de que, se vencedor, a empresa disponibilizará 1 (profissional) em sua sede, para o
contrato firmado, fiscal, gerente ou preposto para atendimento da FUNTELPA.
12.2.6. Declaração de que conhece as condições para execução dos serviços objeto desta licitação, nada podendo
alegar em seu favor futuramente caso seja a vencedora do certame.
12.2.7. As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as
expediram.
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12.3. Para Habilitação Jurídica:
12.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
12.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de sociedades comerciais ou sociedades por ações, deverão ser
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado,
dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da
licitação;
12.3.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova
da diretoria em exercício;
12.3.4. A empresa estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o Decreto de Autorização e o
Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.4. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:
12.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
12.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital.
12.4.3. Prova de regularidade com as fazendas públicas:
a) Federal: A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à
Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados;
b) Estadual (se a sede da empresa for no Estado do Pará, a regularidade será comprovada por meio de
duas certidões: tributária e não tributária); e
c) Municipal (se a sede da empresa for no município de Belém, a regularidade será comprovada por
meio de uma única certidão, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa n. º 06/2009
– GABS/SEFIN).
12.4.4. Prova de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
12.4.5. Prova de regularidade trabalhista perante a Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n. º 12.440, de 07 de julho de 2011.
12.5. Para Qualificação Técnica:
12.5.1. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado na entidade profissional
competente, se for o caso, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.
12.5.2. O atestado de capacidade técnica deve ser emitido em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da (s) filial
(ais) da licitante proponente responsável pela execução do serviço ou entrega do objeto.
12.5.3. Os documentos apresentados neste certame que não contemplem prazo de validade, serão considerados
como válidos por 180 (cento e oitenta dias) dias a contar da data de emissão.
12.5.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
12.5.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
12.5.6. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços.
12.5.7. Comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto
licitado por período não inferior a 3 (três) anos;
12.5.8. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista neste subitem, será aceito o
somatório de atestados.
12.5.9. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser originais, admitida cópia autenticada.
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12.6. Para Qualificação Econômico-Financeira:
12.6.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial, ou extrajudicial expedida pelo Cartório de
Distribuição da sede do licitante, nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a abertura da licitação,
quando o prazo de sua validade não estiver definido;
12.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na
forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que
permitam aferir a condição financeira da empresa;
12.6.3. A comprovação de boa situação financeira da licitante será aferida com base nos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), todos maiores ou iguais a 1 (um), resultantes
da aplicação das fórmulas abaixo, evidenciadas pelo próprio licitante:
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) : (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
SG = Ativo Total : (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante : Passivo Circulante
12.6.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices
referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio
líquido de 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os
§§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei n. º 8666/93.
12.7. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada em
Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhados
dos originais, enviados ao Pregoeiro para conferência.
12.8.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
12.8. O invólucro contendo a documentação deve ser endereçado para:
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO-FUNTELPA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 736, MARCO – CEP: 66.093-020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2016
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.9. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova.
12.10. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é assegurado o direito de solicitar ao licitante vencedor, a qualquer
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo
para atendimento.
12.11. Disposições gerais da habilitação:
12.12.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus anexos;

12.12.

12.12.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
Quando todos os licitantes foram inabilitados, o Pregoeiro poderá, obedecida a ordem de classificação das
propostas, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
12.13.1. Serão aceitas somente cópias legíveis, respeitando o item 12.8;
12.13.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
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12.13.

12.13.3. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida
ou julgar necessário.
Os documentos a serem protocolados deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados e/ou
encadernados, na ordem mencionada.

13. DOS RECURSOS
13.1.
É admissível a interposição de recurso compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão
pública, realizada exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico.
13.2.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro, por meio eletrônico,
explicando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor.
13.3.
O licitante dispõe do prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação do recurso, por escrito, que ficará disponível
a todos os participantes, tão logo seja encaminhado ao Pregoeiro.
13.3.1. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3 (três) dias úteis, contados a partir do
término do prazo recorrente.
13.4.
Os recursos e as contrarrazões deverão ser disponibilizados pelos licitantes no sítio www.comprasnet.gov.br .
13.5.
É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão Eletrônico, com a finalidade de subsidiar a
preparação de recursos e de contrarrazões, observados os prazos da legislação pertinente.
13.6.
A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada.
13.6.1. À autoridade competente cabe decidir os recursos contra os atos do Pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão (art. 9º, inciso III do Decreto Estadual n. º 2.069/2006).
13.7.
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e na
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.8.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.8.1. Não serão conhecidos recursos interpostos após os respectivos prazos legais.
13.9.
Os recursos e as contrarrazões que forem envidados por em-mail, deverão ter seus originais encaminhados em
até 5 (cinco) dias úteis após o prazo recursal.
13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados junto ao Pregoeiro da autarquia.
13.11. As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, protocoladas tempestivamente na sede da
FUNTELPA, localizada na Av. Almirante Barroso, 735, bairro: Marco, Belém-PA – CEP: 66.093-020, e
dirigidas à Autoridade Superior, a qual decidirá sobre os recursos após apreciação do parecer do Pregoeiro.
13.12. Qualquer recurso ou impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14. DA GARANTIA
14.1.
Da garantia de execução contratual.
14.1.1. A empresa adjudicatária prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária, caução em dinheiro.
14.1.2. O depósito de garantia de execução contratual deverá obedecer ao seguinte:
a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada em banco de sua preferência. A empresa
adjudicatária deverá apresentar o comprovante.
b) Caução em fiança bancária e seguro-garantia cujo prazo de validade destas garantias será de 30
(trinta) dias corridos, após o prazo de vigência da proposta de preços mencionada neste Edital.
14.1.3. O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue ao comprador, no ato da assinatura
do Contrato ou no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do mesmo.
14.1.4. A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo comprador à empresa adjudicatária no prazo de
até 30 (trinta) dias corridos, do efetivo cumprimento das obrigações contratuais.
15. DA ADJUDICAÇÃO
15.1.
O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado pelo Pregoeiro, se não houver interposição de recursos, depois
de atendidas as condições deste Edital, cuja homologação caberá ao Presidente da FUNTELPA.
15.2.

Se houver interposição de recurso e caso seja mantida a decisão pelo Pregoeiro, caberá a Autoridade

15.3.

Superior a análise do recurso, bem como a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e a homologação do
certame, conforme art. 28 do Decreto Estadual n.º 2.069/2006.
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16. DA CONTRATAÇÃO
16.1.
A Contratação ocorrerá após Rescisão Contratual nos seus devidos prazos com a empresa atual.
16.2.

A nova CONTRATADA será avisada dentro dos prazos cabíveis para providencia da Mão de Obra e Material
para atender o novo Contrato.

16.3.

A contratação será formalizada através de instrumento de Contrato, na forma do art. 62 da Lei de Licitações.

16.4.

A FUNTELPA convocará o vencedor da licitação para assinar o instrumento de contrato, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei n.º 8.666/93.

16.5.

Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e,
quando o proponente vencedor não apresentar situação regular ou recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
É vedada a prorrogação do contrato quando:
16.4.1. Os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites por meio de atos normativos do Governo
do Estado do Pará, admitindo-se a negociação para redução de preços;

16.6.

16.4.2. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão
contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
16.4.3. A CONTRATADA não mantiver as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
17.1.
A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada na presente contratação de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano
das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto n.º 2.271/97.
17.2.

repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no subitem
17.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito da CONTRATADA, e não poderá alterar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, sendo assegurado à CONTRATADA receber pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta.

17.3.

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da
anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes
da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos (materiais e equipamentos) necessários à execução do
serviço.

17.4.

Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação
deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, sentenças normativas ou convenções coletivas das
categorias envolvidas na contratação.

17.5.

A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, convenção coletiva ou sentença normativa
deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos e que ocorrerá
de acordo com a data base da categoria.

17.6.

O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: da data-limite para
apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do
serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às
datas-base destes instrumentos.

17.7.

Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo à última repactuação.As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de
preços ou do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a
variação de custos objeto da repactuação.
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
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17.8.

É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando
se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva.

17.9.

Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrentes do mercado (materiais e
equipamentos), esta somente será concedida mediante a comprovação pela CONTRATADA do aumento dos
custos, considerando-se:
I – Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II – As particularidades do contrato em vigência;
III – A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
IV – Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e
V – A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.

17.10.

A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

17.11.

As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em
que deverão ser formalizadas por aditamento.

17.12.

O prazo referido no subitem 17.11 ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

17.13.

A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.

17.14.

As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

17.15.

A CONTRATADA deverá exercer o direito a repactuação, pleiteando o reconhecimento deste perante a
CONTRATANTE, a partir do terceiro dia da data do depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão
regional do Ministério do Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da assinatura do instrumento de
aditamento de prorrogação contratual subsequente, conforme determinado nos Acórdãos TCU n.ºs 1.827/2008 e
1.828/2008, do Plenário, Parecer AGU JT-02, aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União de 06/03/2009, e § 7º do art. 40 da IN SLTI nº 2/2008, caso em que serão reconhecidos
os efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa que alterou o salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.

17.16.

Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito a repactuação, no prazo estabelecido neste
item e, por via de consequência, firmar o instrumento de aditamento de prorrogação do contrato sem pleitear a
respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último acordo ou
convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa.

17.17.

Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser prorrogado e o instrumento de aditamento da
prorrogação poderá conter cláusula – por solicitação da CONTRATADA, acompanhada das devidas
justificativas, desde que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo estabelecido neste item para
solicitação de repactuação, ou por interesse da CONTRATADA, devidamente justificado – prevendo a
possibilidade de repactuação pretérita com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa que alterou o salário da categoria profissional:
I – O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da prorrogação contratual;
II – O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado ou procedida a solicitação de repactuação, em
data próxima à da prorrogação contratual, no caso em que o processamento da repactuação poderá,
justificadamente, prejudicar a prorrogação;
III – Qualquer outra situação em que a CONTRATADA, comprovadamente, não tiver dado causa para que a
solicitação de repactuação não tenha sido feita no prazo estabelecido neste item, ou que haja interesse da
CONTRATANTE.

17.18.

Nas situações relacionadas no subitem anterior, por ocasião das prorrogações contratuais, quando possível, a
CONTRATADA deverá prever o impacto no preço efetivamente praticado de eventual repactuação não
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concedida, para fins de comparação com os preços obtidos na pesquisa de preços efetuada, a qual também deverá
levar em consideração o impacto do acordo ou convenção coletiva de trabalho já depositado. Caso não seja
possível, o preço efetivamente praticado deve ser comparado com os preços obtidos na pesquisa de preços, sem
qualquer previsão de impacto de eventuais novos custos.
17.19.

Para a concessão de repactuação, referente exclusivamente ao aumento de custos decorrentes do mercado
(materiais e equipamentos), a Administração deverá assegurar-se de que os preços repactuados são compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em
cumprimento ao disposto no § 2º do art. 40 da IN SLTI nº 2/08.

17.20.

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:
I – A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II – Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
III – Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do
custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

17.21.

Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas
em relação à diferença porventura existente.

17.22.

As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

17.23.

Os preços poderão ser reajustados somente depois do decorrido o prazo estipulado no item 17.1, pela variação
apurada no período do índice IGP-M / FGV.

18. DO PREGÃO ELETRÔNICO
18.1. A critério da FUNTELPA, este Pregão Eletrônico poderá:
18.1.1. Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado;
18.1.2. Ser revogado, a juízo da FUNTELPA, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse
público, decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
18.1.3. Ter sua data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da FUNTELPA.
18.2. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste Pregão Eletrônico:
18.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n. º 8.666/93.
18.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à da nota de empenho, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado no subitem anterior.
18.3. No caso de desfazimento do processo licitatório ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECI-MENTOS
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o
ato convocatório de PREGÃO ELETRÔNICO (art. 19 do Decreto Estadual n.º 2.069/2006).
19.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;
19.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
19.2. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo licitatório até o trânsito
em julgado da decisão a ela pertinente.
19.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO
ELETRÔNICO VIA INTERNET, pelo e-mail licitacao@funtelpa.com.br .

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 735, MARCO – BELÉM – PA – CEP: 66.093-020
FONE: (91) 4005-7768 - CNPJ: 11.953.923/0001-84
Página 13 de 39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSOS 2016/39097-FUNTELPA

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a FUNTELPA não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
20.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
na licitação.
20.4. Após aberta a sessão, não caberá desistência dos lances ofertados, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
20.5. 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, nos mesmos horários e
sítio estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública do Pregão Eletrônico.
20.7. A homologação do resultado desta licitação não atribui à empresa vencedora o direito de fornecer os serviços
referentes ao respectivo objeto.
20.8. O 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, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à FUNTELPA, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 14, inciso III do Decreto Estadual n.º
2.069/2006).
20.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 14, inciso IV do Decreto Estadual n.º 2.069/2006).
20.10. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
20.11. O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Almirante
Barroso, n.º 735, bairro do Marco, CEP: 66.093-020 – Belém/PA, nos dias úteis, das 09h às 17h, e na internet
para download, nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br – www.compraspara.pa.gov.br
e www.portalcultura.com.br.
20.12. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Brasília (DF).
21. DOS ANEXOS DO EDITAL
21.1.
Constituem Anexos deste Edital os seguintes documentos:
20.1.1. ANEXO I – Modelo de Declaração de Cumprimento do §6º art. 28 da Constituição do Estado do Pará
(Declaração de empregabilidade de pessoa com deficiência);
20.1.2. ANEXO II – Termo de Referência;
20.1.3. ANEXO III – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;
20.1.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato.
20.1.5. ANEXO V – Garantia de Execução Contratual
22. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Belém/PA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, renunciando as
partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.
Belém, 02 de março de 2016.
Benedito Ivo Santos Silva
Pregoeiro da FUNTELPA
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 002/2016/FUNTELPA
Modelo n. º 01
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO §6º ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
PARÁ (DECLARAÇÃO QUE EMPREGA 5% DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
(Nome da empresa) ______________________________________________, CNPJ n.º ________________________,
estabelecida a _________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________, portador (a) da carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º
_______________, declara, para fim do disposto no Inciso I do Art. 27 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que
possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do
art. 28 da Constituição do Estado do Pará.
Cidade (UF), ______ de ____________ de 2016.
_____________________________________________________
Assinatura e carimbo do representante
Modelo n. º 02
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES
(Nome da empresa) ______________________________________________, CNPJ n.º ________________________,
estabelecida a _________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
_________________, portador (a) da carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º
_______________, declara, para fim do disposto no Inciso I do Art. 27 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que não
possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do
art. 28 da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de
20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
Cidade (UF), ______ de ____________ de 2016.
_____________________________________________________
Assinatura e carimbo do representante
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ANEXO V DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 002/2016/FUNTELPA
TERMO DE REFERÊNCIA
O presente procedimento tem como finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a a contratação de
serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com fornecimento de mão de obra, todos os
materiais, equipamentos e ferramentas necessários, pelo período de 12 (doze) meses, a serem executados nas
instalações da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA (TV/Rádio e Portal Cultura) em Belém/PA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1. OBJETO.
1.1. Este Termo de Referência tem por finalidade orientar o (s) participante (s) da licitação realizada sob a modalidade
Pregão Eletrônico, destinada a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza,
conservação e higienização, com fornecimento de material e equipamentos, período de 12 meses, a serem
desenvolvidos no prédio da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, localizado na Av. Almirante
Barroso, 735, Marco, Belém-Pará, CEP.: 66.093-020.
1.1.1. Os serviços serão contratados, considerando-se o fornecimento pela empresa de mão-de-obra (qualificada),
materiais (de 1ª qualidade), equipamentos e ferramentas (em perfeitas condições de uso), necessárias e
suficientes à perfeita e completa execução do objeto licitado; tudo por conta e responsabilidade da
Contratada, observada as condições, e especificações constantes deste Edital e respectivos anexos.
1.2. Os materiais de consumo (sacos plásticos, água sanitária, álcool, desinfetante, vassoura, flanela, detergente, balde e
outros), a serem empregados na execução dos serviços contratados, deverão ser de primeira qualidade e compatíveis
em quantidades com os locais onde serão utilizados, devendo ainda, serem submetidos previamente à aprovação da
CONTRATANTE, que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam aos padrões exigidos no presente
Termo de Referência, ficando ainda, sujeitos às mesmas exigências e condições no que diz respeito ao registro,
industrialização, entrega ao consumo e fiscalização por parte das entidades governamentais fiscalizadoras
responsáveis.
1.2.1. Consideram-se como materiais de consumo as substâncias ou materiais destinados à higienização,
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de
água, compreendendo:
a)

DESINFETANTE: destinado a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos.

b)

DETERGENTE: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de
uso doméstico.

1.2.2. São equiparados aos produtos domissanitários, os detergentes e desinfetantes e respectivos congênere,
destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, sujeitando-se às mesmas exigências e
condições ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.
1.2.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios (aspiradores de pó, enceradeira, escada de ferro, mangueira
e outros equipamentos necessários para a execução dos serviços), serão fornecidos pela contratada em
quantidade, qualidade e tecnologia adequados, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.
1.2.4. A execução dos serviços de limpeza e conservação, conforme programações e rotinas estabelecidas é de
responsabilidade, exclusiva, da empresa contratada que manterá mão-de-obra nas dependências da
Contratante, especificamente quanto aos serviços de natureza continuada.
1.3. A empresa CONTRATADA será responsável pelo controle e distribuição dos estoques dos materiais de limpeza e
equipamentos, bem como o efetivo de mão-de-obra (quantidade de empregados), considerando-se as especificações
dos serviços enunciados abaixo:
Quantitativo de Profissionais:
n.º de postos

Carga Horária

06 (seis) postos de serventes

44 (quarenta e quatro)
horas semanais

Carga Horária por
funcionário*

Dias da Semana

7:00 às 11:00 e de 13:00
às 17:00h.

Segunda a sexta-feira.

8:00 às 12:00

Sábados

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 735, MARCO – BELÉM – PA – CEP: 66.093-020
FONE: (91) 4005-7768 - CNPJ: 11.953.923/0001-84
Página 16 de 39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSOS 2016/39097-FUNTELPA

1) AUXILIAR DE LIMPEZA

ATRIBUIÇÕES

Executar manutenção do local com foco em mantê-lo limpo, limpando e
arrumando todo o local em seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, copas, área
de serviço, pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, atuar na limpeza de área
externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais,
retirar lixo, limpeza nas salas, banheiros, persianas, varrer a autarquia, realizar a
reposição de material de higiene e limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de
Limpeza irá trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da
instituição, e para que tenham um bom desempenho, é essencial que possua boa
disposição física, capacidade de cumprir ordens e determinações, capacidade de
organização, saber ouvir sugestões e críticas, possuir gosto por servir, ter
iniciativa e paciência.
Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou a critério de seu
superior.

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

Nível fundamental e/ou médio

QUANTIDADE

06 postos

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

44 horas

ENTREGA DE
MATERIAL

Por demanda para execução dos serviços

* Obs: A Carga Horária poderá sofrer alterações conforme a necessidade do Órgão sem ultrapassar o estipulado
por Lei.
1.4. O valor da proposta de preços deve considerar o piso salarial da categoria para as seguintes funções: AUXILIARES
DE LIMPEZA; conforme Convenção Coletiva vigente firmada entre os Sindicatos: SINDICATO DOS
TRABALHADORES DE EMPRESA DE ASSEIO CONSERVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SIMILARES
DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ N. º 05.046.362/0001-37 E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ N. º 04.697.124/0001-29.
1.5. Os profissionais a serem contratados serão: AUXILIARES DE LIMPEZA
1.6. Os serviços contratados serão supervisionados pela Gerência Administrativa.
1.7. Garantia mínima dos serviços executados de 12 meses.
1.8. Os serviços terão início imediato após a assinatura do contrato.
1.9. Os funcionários da empresa CONTRATADA deverão estar devidamente uniformizados e identificados quando
forem se apresentar na FUNTELPA.
1.10. Todo o material necessário a plena execução dos serviços deverá estar contemplado na proposta de preços da
CONTRATADA.
2. Especificação dos Serviços:
2.1. PERIODICIDADE: DIARIAMENTE
2.1.1. Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos, das
janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelho elétricos, extintores de incêndio etc.
Com produtos adequados.
2.1.2. Lavar cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum.
2.1.3. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó.
2.1.4. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneamento domissanitário desinfetante.
2.1.5. Varrer os pisos, das áreas onde funcionam a parte administrativa da FUNTELPA, além das respectivas áreas
de circulação.
2.1.6. Limpar com saneantes domissanitários de qualidade, inclusive com aroma agradável os pisos dos sanitários,
copas e outras áreas molhadas.
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2.1.7. Fornecer e manter a autarquia abastecida dos produtos em quantidade suficiente e necessária a execução dos
serviços, dentre os quais: papel toalha (branco, neutro, com 100% fibras naturais), papel higiênico (branco,
neutro, com 100% fibras naturais) e sabonete líquido cremoso e/ou em barra.
2.1.8. Retirar o pó e sujeira dos telefones com flanela e produtos adequados.
2.1.9. Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela contratante.
2.1.10. Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber.
2.1.11. Limpar corrimãos e escadas com produtos adequados.
2.1.12. Limpar os bebedouros.
2.1.13. Limpar as manchas de qualquer natureza que surjam nas áreas internas.
2.1.14. Executar demais serviços considerados necessários a freqüência diária.
2.2. QUANDO SOLICITADO
2.2.1. Proceder a pequenas remoções de mobiliários, equipamentos, bens móveis, bem como de papeis, caixas,
documentos etc., de um setor para o outro no mesmo prédio.
2.3. PERIODICIDADE: SEMANALMENTE
2.3.1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos
2.3.2. Limpar com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica.
2.3.3. Limpar com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético.
2.3.4. Remover manchas e lustrar, com produtos específicos, os pisos encerados de madeira, emborrachados, onde
houver.
2.3.5. Passar pano úmido com produtos adequados e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos,
de marmorite e emborrachados, onde houver.
2.3.6. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar a flanela nos móveis encerados, bem
como proceder o vasculhamento de tetos e paredes.
2.3.7. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas.
2.3.8. Lavar os balcões e os pisos de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e
lustrar, onde houver.
2.3.9. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones.
2.3.10. Limpar os espelhos, com pano umedecido em álcool.
2.3.11. Limpar Refrigeradores.
2.3.12. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral.
2.3.13. Limpar paredes de banheiros e copas.
2.3.14. Executar demais serviços considerados necessários a freqüência semanal.
2.4. PERIODICIDADE: QUINZENALMENTE
2.4.1. Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embaçantes.
2.5. PERIODICIDADE: MENSALMENTE
2.5.1. Limpar as luminárias, inclusive calhas.
2.5.2. Limpar forros, paredes e rodapés.
2.5.3. Limpar cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados.
2.5.4. Remover manchas de paredes.
2.5.5. Limpar as portas, grades, basculantes, caixilhos e janelas.
2.5.6. Limpar equipamentos de informática com produtos adequados e de qualidade, quando permitido.
2.5.7. Limpar o interior dos armários e prateleira com pano úmido e produtos adequados, quando permitido.
2.5.8. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 735, MARCO – BELÉM – PA – CEP: 66.093-020
FONE: (91) 4005-7768 - CNPJ: 11.953.923/0001-84
Página 18 de 39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016
PROCESSOS 2016/39097-FUNTELPA

2.6. PERIODICIDADE: SEMESTRALMENTE – UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO
2.6.1. Efetuar lavagem e a limpeza das calhas da laje da cobertura, removendo os detritos e o lodo porventura
existentes.
3. DO MATERIAL DE CONSUMO MENSAL E DOS EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.
Materiais de Consumo
3.1. O material de consumo mensal, mínimo e necessário, considerando as áreas internas e externas e demais partes
edificadas que serão limpas, conservadas e higienizadas, a serem empregados na execução dos serviços, ressalvados
outros necessários à boa prestação das atividades contínuas contratadas, é o seguinte:
Descrição do Material

Unidade de medida

Álcool, Frasco com 1 L;
Álcool gel, 70%, para antissepsia complementar das mãos,
embalagem de 05 (cinco) litros tipo galão, contendo data de
fabricação, data de validade, número do lote, identificação do
fabricante e número de registro na ANVISA ou em outro
órgão competente.
Aromatizante de ambiente em “spray”, Frasco de 500 ml;
Esponja de lã de aço;
Cera líquida preta, a ser usada nos pés de cadeiras pretas;
Polidor de inox, a ser usado em pia inox;
Detergente neutro (produto concentrado, a ser diluído) com
perfume floral, a ser usado em piso em geral e nos banheiros;
Detergente neutro (produto concentrado, a ser diluído) uso em
piso em geral frasco com 1 L;
Lustra-móveis, a serem usados em marcos de madeira e portas
de madeira;
Papel higiênico 100% fibras naturais, absorvente e resistente,
picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca
(100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04
rolos medindo 30m x 10cm. A embalagem deverá ter boa
visibilidade do produto, solúvel em água.
Papel toalha interfolhado, grofado, branco, de primeira
qualidade, com 100% fibras naturais, medidas 22cm X 21cm,
pacote com 1250 und, para colocação e reposição na
frequência necessária;
Sabonete cremoso, de boa qualidade, para colocação e
reposição na frequência necessária, frasco de 5lts;
Detergente multiuso, a ser usado em fórmicas, em geral,
paredes e divisórias, frasco com 1 L;
Sabão em pó, embalagem de 500g;
Saponáceo em barra de 500g;
Jato detergente removedor de ceras e impermeabilizantes;
Desinfetante para banheiros e sanitários, aroma pinho, floral
ou lavanda com 5 litros.
Creolina;
Pedra desinfetante para sanitários mictórios
Flanela tamanho: Grande
Luva de borracha, própria para atividade insalubre (P/M/G);
Saco de lixo, em plástico, com capacidade para 30 (trinta)
litros, pacote com 10 unidades;
Saco de lixo, em plástico, com capacidade para 50 (cinquenta)

Frasco com 01 litro

Média de Consumo
Mensal/posto
04

Galão com 05 litros

01

Frasco com 500 ml
Unidade
Frasco
Frasco

04
05
01
01

Frasco com 05 litros

01

Frasco com 01 litro

04

Frasco

04

Fardo

03

Pacote

08

Frasco com 05 litros

02

Frasco com 01 litro

04

Embalagem
Barra
Frasco

05
10
02

Frasco

01

Frasco
Unidade
Unidade
Par

05
15
05
02

Pacote

05

Pacote

05
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litros, pacote com 10 unidades;
Saco de lixo, em plástico, com capacidade para 100 (cem)
litros, pacote com 10 unidades;
Água sanitária;
Solução para limpeza própria para computadores;
Sapólio;
Cloro líquido para limpeza de pisos;
Rodo para limpeza de vidros;
Rodo para água;
Vassoura de pelo;
Vassoura de piaçava;
Baldes;
Espanadores;
Mangueiras de borracha;
Produto para limpeza de vidros tipo “vidrex” ou similar;
Detergente líquido para limpeza de louças e – outros materiais
necessários à boa execução das tarefas de limpeza,
conservação e higienização;
Cera líquida para piso, incolor;
Inseticida Aerossol, inodoro, a base de água, para moscas,
mosquitos e baratas, frasco 450 ml, sem cheiro;
Naftalina em bolas, pacote com 1kg, na embalagem deverá
constar instruções de uso, validade químico responsável .
Espanador de teto/vasculhos
Escova oval multiuso em PP com cerdas onduladas de 25 mm
de altura e desenho anatômico que encaixe perfeitamente na
mão;
Sabão líquido, perfumado, frasco de 5 litros;
Papel higiênico, de primeira qualidade, composição 100% de
fibras celulósicas, com 8 rolos, de 300m cada, em
conformidade com suporte para papel higiênico.
Vassourinha, cabo de plástico, para banheiro.
Esponja de limpeza, multiuso, macia.

Pacote

06

Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco

05
02
03
04
01
01
01
06
01
01
01
05

Frasco

04

Frasco

03

Frasco

04

Pacote

02

Unidade

01

Unidade

02

Frasco

01

Pacote com 08 rolos

02

Unidade
Unidade

01
05

Equipamentos
3.2. A CONTRATADA deverá manter nas dependências dos órgãos e entidades em que presta o serviço a relação
mínima de equipamentos abaixo discriminados:
Descrição do Material

Unidade de Medida

Quant.

Escada de aço, tipo cavalete com 06 (seis) degraus;
Enceradeira industrial e acessórios;
Aspirador de pó industrial e acessórios;
Máquina jato de água alta pressão;
Mangueiras de plástico de 20 (vinte) metros;
Baldes de 20 (vinte) litros;
Placas de sinalização de piso molhado/escorregadio;
Pá para lixo, em plástico, tamanho médio, cabo de 75cm, revestido de
plástico.
Mop Úmido – Descrição do kit: 01 balde com espremedor 12 litros, 01
Mop algodão 190g, cabo em alumínio leve – dimensões: 147,3 X 4,1 X 4,1
cm.

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

01
01
01
01
01
05
05

Unidade

05

Unidade

05

3.3. A relação acima se refere ao mínimo necessário para a realização dos serviços.
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3.4. Entretanto, qualquer outro equipamento necessário e/ou acréscimo nos quantitativos relacionados deverá ser
fornecido pela CONTRATADA sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
3.5. Outros necessários à adequada execução do objeto licitado
3.6. Deverão ser disponibilizados pela contratada os seguintes utensílios e ferramentas, dentre outros, nas quantidades e
qualidade necessárias à adequada execução do objeto licitado, cabe ressaltar que a referida relação não é exaustiva:
3.7. A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais
como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.
3.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso,
devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistema de proteção, de modo a evitar acidentes e danos na rede elétrica da CONTRATANTE.
4. LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEUS CORRESPONDENTES CUSTOS.
4.1. Os serviços de natureza continuada serão desenvolvidos na sede da CONTRATANTE, localizada na Avenida
Almirante Barroso, 735, bairro: Marco, CEP: 66.093-020, Belém-PA, considerando-se também os espaços
eventualmente identificados neste termo.
4.2. O licitante deverá apresentar o Preço mensal e o Total para 12 (doze) meses, incluindo-se nos mesmos todas as
despesas, impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços; e, a respectiva Planilha de Composição de
Custos e Formação de Preços.
4.3. A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços é um documento de caráter informativo, contendo o
detalhamento da composição de preços necessário à análise e comparação das propostas de prestação dos serviços,
conforme modelo constante do Anexo VI.
4.4. O Contrato decorrente, em razão de sua continuidade e essencialidade, vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme disposição do inciso
II, art. 57, da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações.
5. Procedimentos de execução.
5.1. A CONTRATADA deverá indicar um responsável na qualidade de preposto, para representá-la durante a execução
do Contrato, bem como para dirimir questões ao mesmo relacionadas.
5.2. Os profissionais empregados na prestação dos serviços de limpeza e conservação, devem ser aptos fisicamente a
cumprir com as suas obrigações.
5.3. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial
resultante da execução do Contrato, comprovando essas obrigações junto à CONTRATANTE, a quando da
apresentação do documento fiscal para fins de pagamentos referentes aos serviços executados.
5.4. Os profissionais empregados pela CONTRATADA, deverão ser detentores de qualificação específica à realização
dos serviços a serem executados.
6. Justificativa.
6.1. A contratação de empresa para a realização desses serviços de limpeza e conservação faz-se necessária em razão da
inexistência quantitativa, no quadro funcional da CONTRATANTE, de servidores cujas atribuições de seus cargos
sejam as especificadas neste Termo de Referência.
7. DO CUSTO ESTIMADO
7.1. O custo mensal estimado será de R$ 21.120,80 (vinte e um mil, cento vinte reais e oitenta centavos) e o custo
total estimado para o período de 12 meses da presente contratação será de R$ 253.449,63 (duzentos e cinquenta e
três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais sessenta e três centavos).
7.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base
em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado em mediante consulta ao Sistema
Integrado de Materiais e Serviços - SIMAS, conforme o caso.
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8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
8.1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se, além do
cumprimento da legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, ao seguinte:
8.1.1. Efetuar a execução dos serviços no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante,
modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
8.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
8.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da do início
da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
8.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato.
8.1.8. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e)
vales-transporte; f) vales-refeições; g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.
8.1.9. Manter o (s) seu (s) funcionário (s) sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com o Órgão;
8.1.10. Manter em local acessível aos seus funcionários caixa de primeiros socorros contendo materiais para curativo
e medicamentos;
8.1.11. Manter, ainda, os seus funcionários identificados com crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares
da CONTRATANTE;
8.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
8.1.13. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados
no recinto da CONTRATANTE;
8.1.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes completos para seus empregados para uso durante a
execução dos serviços, sendo os mesmos de primeira qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverão
ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado à CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a
substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação;
8.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;
8.1.16. Submeter à fiscalização ao fiscal do contrato do órgão ou entidade CONTRATANTE a relação de
empregados, inclusive substitutos eventuais, acompanhada da respectiva identificação;
8.1.17. Comprovar a qualquer tempo, perante a CONTRATANTE, os vínculos empregatícios mantidos com seus
empregados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho, de Previdência Social e de Saúde, além do
atestado de sanidade física e mental, devidamente anotadas e atualizadas;
8.1.18. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter
entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão/executor incumbido da fiscalização do
contrato;
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8.1.19. Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de
terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo
que fora do exercício das atribuições previstas no contrato;
8.1.20. Comunicar verbal e imediatamente, ao executor do contrato, todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços e no menor espaço de tempo possível, reduzir a escrito a comunicação verbal,
acrescentando todos os dados e circunstâncias necessários ao esclarecimento dos fatos;
8.1.21. Cumprir as instruções complementares do executor do contrato, quanto à execução e horário de realização
dos serviços, bem como da permanência e circulação de seus empregados no Prédio da CONTRATANTE;
8.1.22. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do
contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, mantendo os respectivos
comprovantes à disposição para verificação pelo executor do contrato;
8.1.23. Fornecer aos seus empregados curso e/ou treinamento necessário à boa execução dos serviços e fora do
expediente normal de trabalho;
8.1.24. Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e com
crachá, observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido;
8.1.25. Apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 01 (uma) hora após a comunicação, devidamente
uniformizado(s) e portando crachá(s) de identificação;
8.1.26. Enviar à CONTRATANTE a escala de férias do pessoal contratado;
8.1.27. Substituir os empregados, por solicitação da CONTRATANTE, de forma a adequá-los a sua especialidade,
bem como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços, sempre que exigido, independentemente
de apresentação de motivos;
8.1.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
8.1.29. Instruir seus empregados, quanto à prevenção de incêndios;
8.1.30. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, independentemente da colocação de “relógios de ponto” nos locais
determinados pela Administração, bem como as ocorrências havidas.
8.1.31. Fornecer pessoal, por ela recrutado em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, designado
para a execução dos serviços, devendo atender, dentre outros, os seguintes requisitos mínimos:
a) Ter qualificação para o exercício das atividades que lhe foram confiadas;
b) Ser pontual e assíduo ao trabalho;
c) Ter bons princípios de urbanidade e apresentar-se sempre com uniforme completo, limpo e com crachá.
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
9.1.1. Receber provisoriamente o objeto licitado, disponibilizando local, data e horário;
9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados provisóriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
9.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9.1.5. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados na forma prevista na Lei n.º
8.666/93.
9.1.6. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
9.1.7. Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para correção;
9.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições deste processo;
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9.1.9. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias contados do mês subsequente ao
mês da prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura e após a conferência da
documentação e o do atesto da Nota Fiscal / Fatura realizados pelo Fiscal do Contrato;
9.1.10. Rejeitar em todo ou em parte os serviços em desacordo com o Contrato.
10. FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da execução
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e será
exercido por servidor especialmente designado para esse fim atuando como Fiscal do Contrato, pela Fundação
Paraense de Radiodifusão, na forma art. 67 da Lei n.º 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às
observações de caráter técnico do fiscal, que se acha investido de plenos poderes para:
10.1.1. Conferir se o objeto entregue está de acordo com as especificações técnicas exigidas;
10.1.2. Mensalmente, antes de cada pagamento, e a qualquer momento, sempre que necessário, o fiscal do contrato
exigirá da contratada, nos casos de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:
a) A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3º da Constituição
da República, sob pena de rescisão contratual;
b) O recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;
c) O pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
d) O fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;
e) O pagamento do 13º salário;
f) A concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
g) A realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;
i) Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas
exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;
j) Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em
dissídio coletivo de trabalho; e
k) Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT.
10.1.3. Informar à Diretoria Administrativa e Financeira da FUNTELPA, as ocorrências que exijam decisões e
providências que ultrapassem a sua competência.
11. DA GARANTIA
11.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data
de notificação para assinatura do contrato e/ou do protocolo/recibo de entrega da via do contrato assinada,
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato para 12 (doze) meses, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária.
11.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;
11.2.2. Prejuízos causados à CONTRATADA ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
11.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a CONTRATADA; e
11.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.
11.3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente os eventos
indicados nos itens 11.2.1 a 11.2.4 deste Termo.
11.4. A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser acompanhada de documentos
que atestem o poder de representação do signatário da apólice ou carta-fiança. Se a garantia ofertada for a fiança
bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem, nos termos do disposto nos artigos
827 e 828, I, da Lei n. º 10.406/02 – Código Civil.
11.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco de sua preferência, em conta específica com atualização
monetária, em favor do órgão ou entidade a qual o contrato esteja vinculado.
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11.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
11.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos
a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
11.7.1. A retenção efetuada com base no item 7.7 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira a CONTRATADA.
11.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 11.7 desta
cláusula por qualquer das modalidades de garantia: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro
garantia ou fiança bancária, mediante prévia notificação à CONTRATANTE.
11.8. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital e das cláusulas contratuais.
11.9. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a CONTRATADA.
11.10. Será considerada extinta a garantia:
11.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
11.10.2. Contados 90 (noventa) dias a partir da data de extinção do contrato.
11.10.2.1. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso esse pagamento não ocorra até
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a mesma será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no
inciso XIX do art. 19; inciso IV do art. 19-A e § único do art. 35, todos da IN SLTI/MPOG nº
2/08.
11.11. Isenção de responsabilidade da garantia:
11.11.1. A CONTRATADA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
11.11.1.1. Caso fortuito ou força maior;
11.11.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
11.11.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela CONTRATANTE;
11.11.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE;
11.11.2. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 11.11.1.3 e
7.11.1.4, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.
11.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.
11.13. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela
CONTRATANTE a CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o
término de vigência do contrato.
11.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que
for notificada pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.
12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n. º 8.666, de 1993, da Lei n. º 10.520, de 2002, do Decreto n. º
3.555, de 2000, e do Decreto n. º 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.
12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Multa de 1,0(um por cento) por dia de atraso incidente sobre o valor do faturamento, no todo ou em parte, e
que será cobrado em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso;
b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração de qualquer cláusula
contratual, dobrável na reincidência;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Fundação Paraense de
Radiodofusão - FUNTELPA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
e) A multa será aplicada sobre o valor do Contrato e será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
12.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
12.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.6. A desistência injustificada do lance ofertado ou, ainda que justificada, não aceita pelo pregoeiro e a não observância
do prazo para assinatura do contrato, implicarão na inclusão da respectiva ocorrência junto ao SICAF, sem prejuízo
das demais sanções previstas na Lei e no edital:
a) Advertência – inciso I, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
b) Multa – inciso II, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
c) Suspensão Temporária – inciso III, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
d) Declaração de idoneidade – inciso IV, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
e) Impedimento de licitar e contratar com a administração pública – art. 7º da Lei n. º 10.520/02.

13. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

___________________________________________
Coordenadoria de Logística da FUNTELPA
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 002/2016/FUNTELPA
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

À
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016
Prezados Senhores,
Após examinar todas as cláusulas e condições constantes do Edital em referência, apresentamos nossa
proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.
Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a entrega da mesma, sendo o
preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas,
sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente
cotados.
O valor de nossa proposta, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza,
conservação e higienização, com fornecimento de material e equipamentos, na sede da CONTRATANTE, pelo período
de 12 meses, conforme especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n. º 002/2016 e seus anexos é de
R$_________ (________________________) mensais, totalizando, durante o período contratual de 12 (doze) meses, o
valor de R$_____(___________), conforme planilhas a seguir:
A proposta foi elaborada com base no salário normativo de R$ xxxxxx(xxxxxxxxxxxx à categoria de
xxxxxxxxxxxxx, homologados em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em xxxxx.
Planilhas para cada Preço do Homem-mês, considerando eventuais diferenças e peculiaridades.
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B

Município/UF

C

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo, se houver.

D

Tipo de serviço

E

Unidade de medida

F

Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

G

N.º de meses de execução contratual

Módulo de mão de obra vinculada a execução contratual
Unidade de medida – tipos e quantidades
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Quantidade

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1

Salário mínimo oficial vigente

2

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

3

Data base da categoria (dia/mês/ano)

I - Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços.
II - Mão-de-Obra
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Remuneração*:
01 - Salário (___%) R$
02 - hora extra ( ___%) R$
03 - adicional noturno ( ___%) R$
04 - adicionais (periculosidade/insalubridade ( ___%) R$
05 - outros (especificar) ( ___%) R$
* A inclusão destes itens na composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
Valor da Remuneração: R$ ____,____ ( __________________________________)
Valor da Reserva Técnica: R$ ____,____ ( ________________________________)
III - Encargos Sociais: incidentes sobre o valor da Remuneração + valor da Reserva Técnica
Grupo "A":
01 – INSS
(___%) R$
02 - SESI ou SESC
(___%) R$
03 - SENAI ou SENAC
(___%) R$
04 – INCRA
(___%) R$
05 - Salário educação
(___%) R$
06 – FGTS
(___%) R$
07 - Seguro acidente do trabalho/SAT/INSS
(___%) R$
08 – SEBRAE
(___%) R$
Grupo "B":
09 - Férias
10 - Auxílio doença
11 - Licença paternidade/maternidade
12 - Faltas legais
13 - Acidente de trabalho
14 - Aviso prévio
15 - 13º Salário

(___%) R$
(___%) R$
(___%) R$
(___%) R$
(___%) R$
(___%) R$
(___%) R$

Grupo "C":
16 - Aviso prévio indenizado
17 - Indenização adicional
18 - Indenização (rescisão sem justa causa)

(___%) R$
(___%) R$
(___%) R$

Grupo "D":
19 - Incidência dos encargos do grupo "A" sobre os itens do grupo "B"

(___%) R$

Grupo "E":
20 - Incidência dos encargos do grupo "A", exceto o item 06, exclusivamente sobre o item 16 (___%) R$
Valor dos Encargos Sociais -R$ ______,___ ( ____________________)
( ___%)
Valor da Mão de Obra (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais) - R$- ___________
(_________________________________________________)
IV - Insumos
01 - Uniforme
R$
02 - Material/equipamentos *
R$
03 - vale-Alimentação (vales, cesta básica etc.)
R$
04 - Vale-transporte
R$
05 - manutenção e depreciação de equipamentos
R$
06 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal
R$
07 - seguro de vida em grupo
R$
08 - outros (especificar)
R$
* Os valores do tem 02, quando pertinente e compatível com o objeto, serão distribuídos pelo número de trabalhadores ou
encarregados para execução dos serviços.
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Valor dos Insumos - R$ ______,___ (____________________________)
V - Demais Componentes:
01 - Despesas Administrativas/Operacionais (__%) R$ ____,___ (______________)
02 - Lucro (___%) R$ ____,___ (__________________________________)
Valor dos Demais Componentes (01 + 02) R$ _____,___ (____________________)
VI – Tributos (ISSQN + COFINS + PIS +outros - especificar) (___%)
a) TRIBUTOS (%) = To
100
b) (Mão-de-obra + Insumos + Demais componentes) = Po
c) Po / (1-To) = P1
VALOR DOS TRIBUTOS (P1 - Po) = R$__________(_______________________)
VII - PREÇO MENSAL (Mão de obra + Insumos + Demais Componentes + Tributos) R$ ___________
(______________________________________).
Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e
qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo
como aprendiz, nos termos da Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 05/09/2002.
Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. ________________________ (nome completo),
portador do CPF/MF n.º _____________ e, da C.I. n.º ________________, residente e domiciliado(a) na
____________________, n.º __________, bairro ___________, CEP.: ______________, é o nosso representante e está
devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual,
cujo pagamento deverá ser depositado no Banco __________, Agência ___________, na Conta Corrente ____________.
Atenciosamente,

PROPONENTE _________________________________________
Por ___________________________________________________
Cargo _________________________________________________
Fone/Fax_______________________________________________
E-mail_________________________________________________
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 002/2016/ FUNTELPA
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N. º ......../2015/ FUNTELPA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO NA SEDE DA
FUNTELPA, PELO PERÍODO DE 12
MESES.
O ESTADO DO PARÁ, por intermédio da FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA, órgão da
administração indireta, com sede na Avenida Almirante Barroso, 735, Marco – CEP: 66.093-020 – Belém – Pará, nesta
cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.953.923/0001-84 e Inscrição Estadual n.º 15.302.829-7, neste ato representada
por sua Presidente, Sr. (a)................................., brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do
CPF/MF n.º ......................., residente e domiciliado (a) à ......................., n.º ......., Bairro ................., Belém-PA, CEP:
..........................., doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
............................................, CNPJ n.º ......................, estabelecida na cidade de ........................, sito à
.................................., n.º ........., Bairro ..................., daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, neste
ato representada por ..................................................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.º
................................ e do CPF/MF n.º ..................., residente e domiciliado (a) em ..............., sito à ................................,
n.º ................, Bairro ............, CEP: ..................., têm entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente
instrumento, um Contrato de .................................. que se regerá pelas disposições contidas neste instrumento e na melhor
forma de direito, mediante as Cláusulas e Condições abaixo discriminadas e disposições legais, que voluntariamente
aceitam e outorgam.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E AMPARO LEGAL
1.1. O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação
e higienização, com fornecimento de material e equipamentos, na sede da CONTRATANTE, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital, Termo de Referência e anexos do Pregão Eletrônico n. º
002/2016/ FUNTELPA e tem como fundamento legal a Lei n. º 8.666, de 21/06/93, com as respectivas alterações
posteriores.
PARÁGRAFO ÚNICO – Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado acima, e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Pela efetiva execução dos serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
mensal de R$ .......... (por extenso), resultando no valor total para 12 meses de R$ ...........(por extenso), não se
admitindo qualquer reajuste sobre os valores originais propostos, conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

VALOR MENSAL
R$

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR P/12 MESES
R$
R$

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado, mediante o processamento normal de liquidação, através da Diretoria Administrativa e
Financeira da FUNTELPA, em até 30 (trinta) dias, mediante Ordem Bancária em conta corrente da
CONTRATADA, em tudo obedecidos o Decreto Estadual n. º 877, de 31 de março de 2008 e Instrução Normativa
n. º 0018, de 21 de maio de 2008 da Secretaria de Estado da fazenda – SEFA.
3.1.1. O prazo para pagamento da nota fiscal será de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo do
objeto desta licitação e mediante comprovação que as especificações do objeto estão de acordo com o termo
de referência do edital e a apresentação dos demais documentos fiscais legalmente exigíveis, devidamente
atestados pelo fiscal do contrato.
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3.2. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à CONTRATADA.
3.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema ocorrido, o que deve ocorrer em
até 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
3.4. O pagamento só será realizado após a comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA.
3.5. 3.5 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.
3.6. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
3.7. Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizará consulta on-line junto ao cadastro de fornecedores e, se
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA,
devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
3.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
3.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA REPACTUAÇÃO
4.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de .........../......../........ e encerramento
em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos
termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.
4.2. O licitante contratado terá direito à repactuação dos preços dos serviços, desde que observado o interregno mínimo
de 01 (um) ano, conforme estabelecido em lei.
4.3. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
4.4. Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a
execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à
execução do serviço; ou
4.5. Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da
proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes
instrumentos.
4.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será contado da última repactuação
correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.
4.7. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada.
4.8. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da
alteração dos custos, por meio de apresentação de planilha atualizada de custos e formação de preços e da
comprovação da alteração dos insumos do contrato e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que
fundamentam a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
4.9. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão
objeto de preclusão em razão da assinatura da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do prazo
contratual.
4.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
4.11. O pedido de repactuação será decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação e da
entrega dos comprovantes de variação dos custos.
4.12. O prazo para decisão ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
4.13. A repactuação será formalizada por meio de apostilamento, exceto quando coincidir com a prorrogação contratual,
quando será formalizada pôr termo aditivo.
4.14. A repactuação será precedida de pesquisa de preços de mercado em relação aos custos cuja majoração não decorrer
de instrumento de negociação coletiva trabalhista (sentença normativa, acordo coletivo de trabalho ou convenção
coletiva de trabalho) ou de outra norma de cumprimento obrigatório pela empresa CONTRATADA.
4.15. O órgão CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.
4.16. Os novos preços repactuados não poderão ultrapassar o limite máximo fixado por ato do Governo do Estado do
Pará, se existente.
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CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA E DOS RECURSOS
5.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstas no orçamento desta Fundação, conforme
abaixo:
Dotação Orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.37
Fonte: 0101
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, sem prejuízo de outras previstas na lei e/ou no termo de
referência:
6.1.1. Executar os serviços em conformidade com as especificações estabelecidas no Anexo II do Edital do Pregão
Eletrônico N. º 002/2016/FUNTELPA;
6.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, compreendendo também todos os custos, e
executá-los de acordo com as especificações constantes do contrato e partes integrantes.
6.1.3. Alocar número de empregados exigido no Termo de Referência, para bom desempenho dos serviços.
6.1.4. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de
uso.
6.1.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos. Nenhum trabalho adicional ou modificação
na rotina será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização,
respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.
6.1.6. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos
portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho.
6.1.7. Efetuar o pagamento dos salários normativos e benefícios dos profissionais, impreterivelmente até o quinto
dia útil de cada mês, e de acordo com a legislação trabalhista e Convenção Coletiva da categoria, quan-do
aplicável.
6.1.8. Recolher, no prazo legal todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais devidos decorrentes da contratação.
6.1.9. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados da CONTRATADA através de depósito bancário na conta
do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE.
6.1.10. Providenciar a entrega, ao tempo certo, de quaisquer outros direitos trabalhistas e materiais (a exemplo: vales
transporte, vales-refeições, uniformes etc.), por intermédio da encarregada.
6.1.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato, conforme exigências legais.
6.1.12. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento
de salários e todas as demais vantagens, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, recolhimento de todos
os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por
quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço ou em conexão ou
contingência, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a
inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
6.1.13. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação pertinente, tanto na admissão como durante a vigência do
contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos por força de Lei;
6.1.14. Apresentar, mensal e obrigatoriamente, à CONTRATANTE, juntamente com a respectiva fatura de cobrança
da prestação dos serviços, cópia da folha de pagamento, dos comprovantes dequitação das obrigações
trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de seus empregados à disposição da CONTRATANTE,
devendo os comprovantes referirem-se apenas aos empregados disponibilizados à CONTRATANTE;
6.1.15. Fornecer, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, cópia da folha de pagamento referente aos serviços prestados
no mês anterior, individualizada por empregado, assim como a previsão dos valores a serem provisionados
para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da CONTRATADA;
6.1.16. Apresentar a cada mês, quando da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, cópia, acompanhada do original,
dos seguintes documentos:
a) Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas trabalhadas, normais e
extraordinárias, se for o caso, do mesmo mês da fatura;
b) Atestados e justificativas para ausências ao trabalho, do mesmo mês da fatura;
c) Folha de pagamento de salários, referente ao mesmo mês da fatura;
d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo), do mesmo mês da fatura;
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e) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais de férias, abono
pecuniário e, se for o caso, salário família, assinado pelo empregado conforme artigo 464 da CLT,
acompanhado de depósito bancário na conta do trabalhador, referente ao mês da fatura;
f) Recibo de vale-transporte, do mês posterior ao da fatura;
g) Recibo de vale-alimentação, do mês posterior ao da fatura;
h) Cópia da GFIP-SEFIP emitida especificamente para o Contrato, salvo em caso de qualquer
impedimento legal ou pelo programa/manual da Caixa Econômica Federal, sendo que deverá ser
comprovado perante a CONTRATANTE já no primeiro mês de Contrato:
h.1) Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social (GFIP);
h.2) Cópia da Guia de Recolhimento de FGTS (GRF) do mês de competência anterior ao faturamento,
com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
h.3) Cópia da “Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP” vinculados ao Contrato firmado
com esta Superintendência, com cópia das últimas folhas da referida relação onde consta o “Resumo das
Informações à Previdência Social constante do arquivo SEFIP” e “Resumo de Fechamento – Empresa”,
com os totalizadores a recolher;
h.4) Cópia da Relação do Tomador – RET, do mês anterior ao faturamento;
h.5) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) do mês de competência anterior ao faturamento, com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante
emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
i) Comprovante de pagamento das férias e do correspondente ao adicional de 1/3 de férias, na formada lei,
referente ao mês anterior ao da fatura;
j) Comprovante de pagamento dos salários dos empregados via depósito bancário na conta do trabalhador.
k) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em
lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e
jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços objeto do contrato.
l) Zelar e responsabilizar-se pela manutenção da disciplina, substituindo imediatamente, sempre que exigido
pela Fiscalização do Contrato e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público.
m) Não repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e equipamentos aos seus empregados.
n) Designar e manter, durante a vigência do contrato, preposto para representar a CONTRATADA perante
a CONTRATANTE para orientar a execução do contrato, bem como manter contato com o fiscal da
CONTRATANTE, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas
obrigações, recebendo as reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis
para a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93, não podendo recair tal
atribuição em qualquer profissional prestador de serviços. A designação deverá ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da empresa CONTRATADA, fazendo constar os dados
mínimos necessários do preposto tais como: nome, CPF, carteira de identidade, registro profissional
competente, telefone, fax e e-mail para contatos.
o) Selecionar elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos e
portadores de boa conduta e demais referências, promovendo treinamentos às suas expensas, inclusive
quanto à prevenção de incêndios, para os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando-os com
as respectivas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho (CTPS).
p) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela CONTRATANTE
para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem
solicitados e atendendo às reclamações formuladas, por intermédio da encarregada, responsáveis ou
prepostos indicados pela CONTRATADA.
q) Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da CONTRATANTE,
relativamente à prestação dos serviços, e comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade ou irregularidade observada nas instalações de caráter urgente, prestando os
esclarecimentos que julgar necessários.
r) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências havidas. Fica determinado que a presença da Fiscalização durante a execução dos serviços,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas eventuais subcontratadas.
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s) Responder, civil e penalmente, por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da CONTRATANTE e de
terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente
indenização.
t) Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de
terceiros que tenha sido comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados, no caso de
acidentes envolvendo veículos da CONTRATANTE e/ou terceiros, o prazo para reposição ou
pagamentos dos danos serão de 30 (trinta) dias.
u) Sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade dos serviços objeto do contrato. A
CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação fora provada prévia
e expressamente pela CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a subcontratação departe dos serviços, a
CONTRATADA realizará a supervisão e a coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responderá perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
v) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, incluindo a atualização de documentos de
controle e arrecadação de tributos e contribuições federais e dados patrimoniais junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
w) Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o
pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis;
x) Em tudo agir, segundo as diretrizes da Administração.
6.2. São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:
a) Notificar, por escrito, à CONTRATADA acerca das irregularidades encontradas na execução dos serviços
prestados;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente
designado; e
d) Efetuar o pagamento no prazo e condições previstos no edital e no contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
7.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do
fornecimento dos produtos, execução dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do contrato, e será exercido por servidor especialmente designado para esse fim atuando como
Fiscal do Contrato, pela Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA, na forma art. 67 da Lei n.º 8.666/93,
ficando a CONTRATADA obrigada a atender às observações de caráter técnico do fiscal, que se acha investido de
plenos poderes para:
7.2.1. Conferir se o objeto está de acordo com as especificações técnicas exigidas;
7.2.2. Informar à Diretoria Administrativa e Financeira da FUNTELPA, as ocorrências que exijam decisões e
providências que ultrapassem a sua competência.
7.3. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução do contrato.
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n. º 8.666, de 1993.
7.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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8.1. Os profissionais contratados deverão iniciar os serviços no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura
do contrato pela CONTRATADA.
8.2. As obrigações resultantes do presente contrato deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as
condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma delas pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto desta licitação será recebido:
a. Inicialmente, mediante recibo pela Gerência Administrativa, para exame e comprovação de sua conformidade com o
Termo de Referência (Anexo II) e com a proposta do fornecedor;
b. Definitivamente, pela Diretoria Administrativa e Financeira, após confirmação da qualidade dos serviços prestados,
cumprimento dos requisitos e características indicados no Anexo II, e consequente aceitação;
c. A aceitação do objeto desta licitação, somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado e considerado em
condições de uso ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-lo sempre que ocorrer qualquer desconformidade;
d. Os serviços prestados deverão atender a todas as características e requisitos exigidos; e
e. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá a responsabilidade legal da adjudicatária pela qualidade dos
bens e dos acessórios nele contidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com as condições contratuais e seus anexos.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da
data de notificação para assinatura do contrato e/ou do protocolo/recibo de entrega da via do contrato assinada,
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato para 12 (doze) meses, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária.
9.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;
9.2.2. Prejuízos causados à CONTRATADA ou à terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
9.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a CONTRATADA; e
9.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.
9.3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente os eventos
indicados nos itens 9.2.1 a 9.2.4 deste Termo.
9.4. A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser acompanhada de documentos
que atestem o poder de representação do signatário da apólice ou carta-fiança. Se a garantia ofertada for a fiança
bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem, nos termos do disposto nos artigos
827 e 828, I, da Lei n. º 10.406/02 – Código Civil.
9.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco de sua preferência, em conta específica com atualização
monetária, em favor do órgão ou entidade a qual o contrato esteja vinculado.
9.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
9.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos
a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
9.7.1. A retenção efetuada com base no item 9.7 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira a CONTRATADA.
9.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 9.7 desta
cláusula por qualquer das modalidades de garantia: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro
garantia ou fiança bancária, mediante prévia notificação à CONTRATANTE.
9.8. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital e das cláusulas contratuais.
9.9. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a CONTRATADA.
9.10. Será considerada extinta a garantia:
9.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
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9.10.2. Contados 90 (noventa) dias a partir da data de extinção do contrato.
9.10.2.1. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso esse pagamento não ocorra até o fim do
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a mesma será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no inciso XIX do
art. 19; inciso IV do art. 19-A e § único do art. 35, todos da IN SLTI/MPOG nº 2/08.
9.11. Isenção de responsabilidade da garantia:
9.11.1. A CONTRATADA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
9.11.1.1. Caso fortuito ou força maior;
9.11.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
9.11.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
CONTRATANTE;
9.11.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE;
9.11.2. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 9.11.1.3 e
9.11.1.4, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.
9.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.
9.13. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela
CONTRATANTE a CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o
término de vigência do contrato.
9.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA
deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela
CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n. º 8.666, de 1993, da Lei n. º 10.520, de 2002, do Decreto n. º
3.555, de 2000, e do Decreto n. º 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.
10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Multa de 1,0(um por cento) por dia de atraso incidente sobre o valor do faturamento, no todo ou em parte, e
que será cobrado em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso;
b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração de qualquer cláusula
contratual, dobrável na reincidência;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Fundação Paraense de
Radiodofusão - FUNTELPA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
e) A multa será aplicada sobre o valor do Contrato e será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
10.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
10.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
10.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.6. A desistência injustificada do lance ofertado ou, ainda que justificada, não aceita pelo pregoeiro e a não observância
do prazo para assinatura do contrato, implicarão na inclusão da respectiva ocorrência junto ao SICAF, sem prejuízo
das demais sanções previstas na Lei e no edital:
a) Advertência – inciso I, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
b) Multa – inciso II, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
c) Suspensão Temporária – inciso III, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
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d) Declaração de idoneidade – inciso IV, art. 87 da Lei n. º 8.666/93;
e) Impedimento de licitar e contratar com a administração pública – art. 7º da Lei n. º 10.520/02.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores das multas de que tratam os subitens anteriores deverão ser recolhidos a favor
da CONTRATANTE, em conta a ser informada pela FUNTELPA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua
intimação por ofício, incidindo, após esse prazo, atualização monetária, com base no mesmo índice aplicável aos critérios
do Governo Federal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela FUNTELPA, a CONTRATADA ficará isento (a) das penalidades mencionadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções de natureza pecuniária poderão, ainda, ser diretamente descontadas de
créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n. º 8.666, de 1993,
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia
e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei n. º 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO
12.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito da
CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que vão a seguir discriminadas:
a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
CONTRATANTE;
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADO cometa falhas sucessivas ou demonstre desempenho
insatisfatório na entrega dos produtos, à CONTRATANTE reserva-se o direito de notificar os demais licitantes
observando-se a ordem de classificação final do certame, para adjudicação e homologação para o fornecimento dos
produtos em questão. À CONTRATADA, arcará com todas as despesas decorrentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A utilização, pela CONTRATANTE, do direito a ela assegurada no item anterior, não
implicará, necessariamente, em renúncia aos demais recursos postos à sua disposição por este contrato, não cabendo à
CONTRATADA reivindicações de qualquer natureza em consequência da aplicação, pela CONTRATANTE, desta
cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos neste Termo de Contrato serão resolvidos à luz da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações posteriores e
dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;
b) Não será admitida, em nenhuma hipótese, a subcontratação objeto deste contrato; e
c) É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões outras decorrentes deste Contrato, fica declarado
competente o Foro da Comarca de Belém, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição,
que tenham ou venham a ter.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO
16.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, sob a forma de extrato, e segundo os prazos
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estabelecidos, para que se cumpra com seus efeitos legais.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e jurídicos pretendidos.
Belém (PA), ......... de ........................... de 2016.

_________________________________________
ADELAIDE OLIVEIRA DE LIMA PONTES
Presidente da FUNTELPA

_________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_________________________________________ CPF:_____________________________________
_________________________________________ CPF:_____________________________________
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ANEXO V DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 002/2016/FUNTELPA
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
(FIANÇA BANCÁRIA)
À (nome do comprador)
CONSIDERANDO que ___(nome da CONTRATADA)___, doravante denominada “CONTRATADA” compromete-se,
conforme Contrato n.º ___, datado de ___ de ___ de 20..., a fornecer os bens nele descritos;
CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá apresentar comprovante da Garantia
de Execução Contratual, no valor especificado no Contrato, cumpriremos com a exigência, conforme estabelecido no
instrumento convocatório;
DECLARAMOS nossa condição de fiador solidário, sem benefício de ordem, em conformidade com o disposto nos
artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro, perante ___(qualificar a CONTRATANTE)___, pela
CONTRATADA, até a soma correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou seja, de ___(valor da
garantia em algarismos e por extenso)___, comprometendo-nos pelo presente documento a pagar, mediante solicitação
da CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimplência da CONTRATADA no cumprimento de suas obrigações
contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de ___(valor da garantia)___, como acima mencionado, dispensada
a apresentação de provas ou razões quanto ao valor especificado na sua solicitação.
ATESTAMOS que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis,
em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os
signatários devidamente autorizados à prática deste ato.
Esta garantia terá validade até _________________, após a vigência do Contrato, conforme as condições estabelecidas.
___(Data)___
___(Assinatura do Banco)___
___(Testemunhas)___
___(Chancela)___
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