PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014
PROCESSO 2014/146141
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2014
Pedimos ATENÇÃO dos interessados em participar do Certame, à leitura criteriosa do Edital para que os mesmos
se informem sobre as regras de participação e demais dispositivos definidos pela Comissão de Licitação da
FUNTELPA, com base nas Leis e Decretos que regem as Licitações no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
OBJETO: Contratação de empresa especializada com sede no Brasil e legalmente habilitada pela fabricante

ATEME, para fazer a manutenção do encoder da marca ATEME, MODELO: CM-4101(legacy series) SD/HD, Nº
SÉRIE: 1115-00783, Nº PATRIMONIAL: 10739, pertencente à FUNTELPA, que foi danificado por descarga
atmosférica que atingiu os seguintes componentes: Main Carrier Board 10 Bits/ 1080p 60i e PMC Board:
0500221-A_ 1.2.0.0 Heatsink: 5105094-a_ 1.0.0.0, nas quantidades e especificações contidas no Termo de Referência
– ANEXO I, parte integrante e inseparável deste edital, independente de transcrição.
Local: http://www.comprasnet.gov.br
UASG: 925807
A Sessão Pública ocorrerá às 15:00hs (horário oficial de Brasília – DF).
Dia: 03 de JUNHO de 2014.
Pregoeiro: Benedito Ivo Santos Silva (Ivo Santos).
Informações Adicionais:
Fone-Fax: (91) 4005-7768 – Gerencia de Licitações
E-mail: licitacao@funtelpa.com.br
Na data, horário e endereço eletrônico acima indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por
meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes
no site www.comprasnet.gov.br.
O licitante deverá estar conectado e acompanhando a sessão pública. Será concedido o prazo de 10 (dez) minutos
para que ele se manifeste por meio do chat em resposta a qualquer indagação do pregoeiro. Se esgotado o referido
prazo, o licitante não se manifestar, terá sua proposta desclassificada e a negociação encerrada, com fundamento
no disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5.450/2005.
A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@funtelpa.com.br.
DADOS CADASTRAIS FUNTELPA:
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
Av. Almirante Barroso, n.º 735, bairro do Marco, CEP: 66.093-020 – Belém/PA.
CNPJ/MF: 11.953.923/0001-84
INSC. ESTADUAL: 15.302.829-7
INSC. MUNICIPAL: 188330-6
Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes
formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC), Excel (extensão .XLS), podendo ainda ser
processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão. RAR).

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 1 de 21

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014
PROCESSO 2014/146141
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014
PROCESSO N.º 2014/146141
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, por intermédio deste
Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 154 de 12 de Março de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados,
que na data, horário e local abaixo indicado, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as
condições estabelecidas neste Edital. O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", com fornecimento integral, reger-se-á pelo
disposto neste Edital e em seus Anexos; 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.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada com sede no Brasil e legalmente habilitada pela fabricante ATEME,
para fazer a manutenção do encoder da marca ATEME, MODELO: CM-4101(legacy series) SD/HD, Nº SÉRIE:
1115-00783, Nº PATRIMONIAL: 10739, pertencente à FUNTELPA, que foi danificado por descarga atmosférica
que atingiu os seguintes componentes: Main Carrier Board 10 Bits/ 1080p 60i e PMC Board: 0500221-A_ 1.2.0.0
Heatsink: 5105094-a_ 1.0.0.0, nas quantidades e especificações contidas no Termo de Referência – ANEXO I,
parte integrante e inseparável deste edital, independente de transcrição.
1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT/CATSER e
as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar desta licitação pessoas Jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado,
atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio
www.comprasnet.gov.br , para acesso ao sistema eletrônico.
2.2. Não poderá participar desta licitação:
a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) Empresa apenada com a suspensão do direito de licitar com a Administração;
c) Empresa apenada com o impedimento de contratar com a Administração;
d) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos Limites determinados pelo
inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;
e) Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob regime de Concordata, concurso de
credores, dissolução ou liquidação;
f) Sociedade cooperativa de mão-de-obra, constituída nos termos da Lei nº 5.764, de 16/12/1971, em função do
Termo de Conciliação celebrado entre a União (AGU) e o Ministério Público do Trabalho;
g) Empresa em regime de subcontratação;
2.3. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante e no prazo de
validade estabelecido pelo órgão expedidor competente, quando for o caso.
2.4. O licitante será responsável pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase do procedimento licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei.
2.5. Não poderão participar deste Pregão empresas que tenham como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor (este
quando ocupante de cargo de direção) da FUNTELPA, e seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau.
SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
3.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
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3.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os preços unitário, total do item e global da
proposta, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos, compreendendo
todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e
encargos sociais.
3.3. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestados todos os demais esclarecimentos
necessários ao perfeito detalhamento do objeto.
3.3.1. A ausência do detalhamento do objeto no campo específico do sistema, ou complementação da descrição
com os termos “CONF EDITAL”, “CONFORME EDITAL”, “C EDITAL”, “SERVIÇO DE PRIMEIRA QUE ATENDE
AO EDITAL” etc, importará em desclassificação da proposta.
3.4. A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados neste edital.
3.5. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele requerido nesta licitação
ou as que desatendam às exigências deste edital.
3.6. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.
3.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo
próprio do sistema.
3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao
enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa sujeitará a licitante às
sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
3.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
3.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital.
3.11. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
3.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste edital.
3.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas
dos compromissos assumidos.
3.13. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus anexos.
3.14. Declarar no ato da Inclusão da Proposta Eletrônica sob pena de Inabilitação:
3.14.1. Declaração no próprio sistema, do cumprimento ao disposto no artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição
Federal, quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho
a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
3.14.2. Declaração no próprio sistema, sob as penas da lei, de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.14.3. Declaração no próprio sistema de elaboração independente de proposta;
3.14.4. A Declaração no próprio sistema, de que possui condições operacionais para cumprir satisfatoriamente o
objeto do certame;
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SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
4.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, mediante a
utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio www.comprasnet.gov.br .
4.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema
eletrônico.
4.3. As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.
4.4. A licitante deverá 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.
SEÇÃO V – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS
5.1. Após a abertura da sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, registrando no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
SEÇÃO VI – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.2. Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
a) As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas neste Edital;
b) A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema;
c) Lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro no sistema, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiramente;
d) Embora a classificação final seja pelo valor total do grupo, a disputa será por item. A cada lance ofertado por item,
o sistema atualizará automaticamente o valor total do grupo, sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o
menor valor total do grupo.
6.3. Durante a sessão pública deste pregão, as licitantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
6.5. Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor considerado inexequível.
6.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente.
6.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, e, após transcorrido período de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado, encerrará automaticamente a recepção de lances.
6.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
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6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão deste pregão eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br .
6.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
6.11. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.
SEÇÃO VII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES
COOPERATIVAS
7.1. Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades cooperativas na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência estabelecidos nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
7.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas
jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a)

A microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será convocada a apresentar nova
proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às
exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;

b)

Não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
SEÇÃO VIII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preço devidamente adequada ao último
lance via endereço eletrônico licitacao@funtelpa.com.br , cujo prazo máximo para atendimento será de 60 (sessenta)
minutos, contados da solicitação.
8.1.1. A proposta de preços deverá ser formatada conforme modelo constante do Anexo 02, e estar acompanhada
do instrumento de outorga de poderes ao representante legal da empresa que assinará o contrato.
8.1.2. Os documentos remetidos via meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia
autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, à Fundação Paraense de
Radiodifusão - FUNTELPA, situada na Av. Almirante Barroso, 735, Bairro do Março, CEP: 66.093-020 em Belém/PA.
8.1.3. A licitante detentora da proposta mais bem classificada, que deixar de atender à solicitação prevista neste
Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
8.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado, que não poderá
ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 01), bem como sua adequação às
especificações técnicas do objeto.
8.2.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da
melhor proposta.
8.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
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8.2.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
SEÇÃO IX – DA HABILITAÇÃO
9.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, e da documentação complementar especificada neste
edital.
9.2. As licitantes que não atenderem às exigências do Cadastro de Pessoa Jurídica do SICAF deverão apresentar
documentos que supram tais exigências.
9.3. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
9.3.1. Apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por entidade da Administração Federal,
Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada, comprovando que a licitante e/ou a sua subcontratada
tenha prestado ou esteja prestando serviços de características técnicas e de tecnologia de execução equivalente ou
superior ao objeto deste documento, e que façam relevância expressa, pelo menos a:
a) Execução de serviços de manutenção de equipamentos de áudio, vídeo e automação, com características
compatíveis tecnicamente com as dos sistemas conforme o termo de referência do anexo I deste edital.
9.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo
SICAF, for igual ou inferior a 1 (um).
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
9.3.3. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ( http://www.tst.jus.br/certidao ) .
9.4. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos via endereço eletrônico
licitacao@funtelpa.com.br no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro.
9.4.1. Os documentos remetidos via meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia
autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, à Fundação Paraense de
Radiodifusão - FUNTELPA, situada na Av. Almirante Barroso, 735, Bairro do Março, CEP: 66.093-020 em Belém/PA.
9.5. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do
número de inscrição do CNPJ.
9.6. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para habilitação relativamente a apenas
um deles, com mesmo CNPJ.
9.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
9.7. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições
de habilitação das licitantes, constituindo meio legal de prova as informações obtidas pelo pregoeiro.
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9.8. As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do
art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
9.8.2. A não regularização dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.9. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante quando o
intervalo entre a sua data de expedição ou de revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 180
(cento e oitenta) dias corridos.
9.9.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.
SEÇÃO X – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
10.1. Se a proposta não for aceitável, se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
10.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, a
licitante será declarada vencedora.
SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer durante
a sessão pública, em campo próprio no sistema eletrônico.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do direito de recurso.
11.2.1. Os recursos poderão ser acolhidos somente após a verificação dos requisitos de admissibilidade, quais sejam:
sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação por parte do licitante. (Acórdão TCU nº 339/2010 –
Plenário).
11.3. A recorrente deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação
caberá a Presidência da FUNTELPA.
12.2. A homologação deste Pregão compete à Presidência da FUNTELPA.
12.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
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SEÇÃO XIII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinar o contrato, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital.
13.1.1. O não comparecimento da licitante no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a convocar outra licitante para
assumir o objeto da licitação e, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de
habilitação, assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
13.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante vencedora
mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO IV – DAS PENALIDADES
14.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 13.1, ficará sujeita à multa de 20%
(vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem
prejuízo das outras sanções previstas em lei.
14.2. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem 13.1.1, e, posteriormente,
recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções referidas no item 14.1.
14.3. Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, fraudar o processo licitatório,
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da
Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
14.3.1. No caso de entrega ou apresentação de documentação falsa exigida para o certame, não manutenção da
proposta, fraude na execução do contrato, comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, ficará a
contratada ou licitante, conforme o caso, sujeita à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre:
a) O valor total do ajuste, se contratada; e
b) O valor total de sua proposta, se licitante.
14.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
SEÇÃO XV – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica,
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licitacao@funtelpa.com.br .
15.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
15.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
15.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@funtelpa.com.br .
15.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os
interessados.

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 8 de 21

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014
PROCESSO 2014/146141
SEÇÃO XVI – DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da FUNTELPA, em conta corrente bancária do licitante
vencedor por ele fornecida, salvo atraso na liberação de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento,
Orçamento e Finanças - SEPOF, até o 30º (trigésimo) dia útil, seguinte à data do atesto da Nota Fiscal/Fatura pela
Coordenadoria da Tecnologia da Informação-DTI/FUNTELPA, observando as especificações exigidas no Edital e
Termo de Referência.
16.2. O pagamento será creditado em favor dos fornecedores de bens e prestadores de serviços dos órgãos da
Administração Direta e indireta do estado do Pará mediante crédito em conta corrente da contratada aberta no Banco
do estado do Pará – BANPARÁ, conforme determina o Decreto Estadual n.º 877 de 31 de Março de 2008,
ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018, de 21 de maio de 2008 da Secretaria de Estado de
Fazenda, revogado pela Instrução Normativa SEFA nº 0022 de 23 de junho de 2008 publicada no Diário Oficial nº
31.196 de 24 de junho de 2008.
16.2.1. O fornecedor ou prestador de serviços da FUNTELPA que optar por receber seu pagamento em outra
instituição diferente do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ ficará responsável pelo custo da tarifa bancária
referente à respectiva transferência de valores entre Bancos, o qual será descontado do valor total a receber,
ficando a FUNTELPA isenta de responsabilidade da restituição do valor descontado;
16.3. Para execução do pagamento de que trata o parágrafo terceiro, a Contratada deverá fazer constar da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Fundação Paraense de
Radiodifusão - FUNTELPA, CNPJ n.º 11.953.923/0001-84, informando o número de sua conta bancária, o nome do
Banco e a respectiva Agência.
16.4. Na hipótese do atraso do pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, provocado exclusivamente pela
FUNTELPA o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100)
365
EM = IxNxVP
onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratório;
N = Número de dias entre a data prevista para o efetivo pagamento
VP= Valor da parcela em atraso.
16.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão restituídos à Adjudicatária para
as correções necessárias, não respondendo a FUNTELPA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes.
16.6. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de
responsabilidade da CONTRATADA.
SEÇÃO XVII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstas no orçamento desta Fundação,
conforme abaixo:
Unidade Orçamentária: 65.201 – Fundação Paraense de Radiodifusão;
Dotação Orçamentária: 24.722.1364.6803
Elemento: 33.90.39
Fonte: 0101
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SEÇÃO XVIII – DO REAJUSTE
18.1. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado pelo Licitante Vencedor, com periodicidade mínima de 12 (doze)
meses, mediante a aplicação, imediata e automática, do Índice Geral de Preços - Mercado IGP-M/FGV, ou outro que
vier a substituí-lo, autorizado em Resolução ou outro ato legal da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
18.2. O contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, para a efetuação de acréscimos ou supressões quantitativas
do seu objeto, que se fizerem necessários, observado o limite estabelecido no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
SEÇÃO XIX – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
19.1. Nos termos do Art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93, a FUNTELPA designará um representante para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
19.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao seu
gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
19.2. Da mesma forma, a Adjudicatária deverá indicar um preposto para, se aceito pela FUNTELPA representa-lá na
execução do Contrato.
19.3. Nos termos da Lei nº 8.666/93 constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato
Assinado, acompanhado da Nota de Empenho.
19.4. A FUNTELPA, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.
19.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela
Adjudicatária, sem ônus para a FUNTELPA.
19.6. Analisar demais condições conforme descritas no Termo de Referência do anexo I deste edital.
SEÇÃO XX – DA GARANTIA DE CONTRATO
20.1. Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, a FUNTELPA exigirá da licitante
vencedora a prestação de garantia, de acordo com o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato a ser firmado.
20.2. As modalidades de garantia pela qual a licitante vencedora poderá optar são as seguintes:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
20.3. A garantia contratual deverá ser prestada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
assinatura do contrato a ser firmado.
20.4. A licitante vencedora obrigar-se-á a apresentar a garantia para o período integral da vigência contratual, e, no caso de
prorrogação do contrato a ser firmado, mantê-la válida e atualizada.
20.5. A garantia prestada somente será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato a ser firmado,
mediante requerimento da licitante vencedora.
20.6. A perda da garantia em favor da FUNTELPA, por inadimplemento das obrigações contratuais firmadas, far-se-á de
pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais sanções previstas no
contrato a ser firmado.
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20.7. A garantia deverá ser integralizada em no máximo 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer
valores e nos casos de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá ser atualizada na mesma proporção, em
conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
20.8. A qualquer tempo, mediante comunicação a FUNTELPA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas
as modalidades previstas neste Edital.
20.9. Se o valor da garantia for utilizado como pagamento de qualquer obrigação, a licitante vencedora obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data em que for notificada pela FUNTELPA.
SEÇÃO XXI– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. 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.comprasnet.gov.br e www.portalcultura.com.br .
21.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário
de Belém - PA e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.3. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de
documentos relativos a esta licitação.
21.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão
pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.
21.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/1993, o presente Edital e a proposta da
adjudicatária serão partes integrantes do Contrato.
21.6. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse da
Administração.
21.7. O pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução
do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento.
21.8. O pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no
assunto objeto desta licitação.
21.9. Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, e-mail, por meio do sistema comprasnet ou por publicação, nos termos da
legislação.
21.10.

Integram este edital os seguintes anexos:
a) Anexo I (Termo de Referência);
b) Anexo II (Modelo de Proposta Comercial);
c) Anexo III (Minuta de Contrato).

CAPÍTULO XXII – 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.
Benedito Ivo Santos Silva
Pregoeiro da FUNTELPA
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada com sede no Brasil e legalmente habilitada pela
fabricante ATEME, para fazer a manutenção do encoder da marca ATEME, MODELO: CM-4101(legacy
series) SD/HD, Nº SÉRIE: 1115-00783, Nº PATRIMONIAL: 10739, pertencente à FUNTELPA, que foi
danificado por descarga atmosférica que atingiu os seguintes componentes: Main Carrier Board 10 Bits/
1080p 60i e PMC Board: 0500221-A_ 1.2.0.0 Heatsink: 5105094-a_ 1.0.0.0.
2. DOS SERVIÇOS:
2.1. A empresa vencedora deve ser autorizada e reconhecida legalmente pelo fabricante e deverá ter a sua
sede em território Brasileiro.
2.2. A manutenção do equipamento deverá ser executada no laboratório técnico da empresa vencedora.
2.3. Após o término do pregão, cabe a FUNTELPA enviar bem como se comprometer resgatar o
equipamento em questão após a conclusão do seu devido reparo.
2.4. O prazo para que seja efetivada a manutenção deverá ser igual ou inferior a 60 dias a contar após a
confirmação da chegada do equipamento à sede da empresa vencedora.
2.5. Os custos com o serviço de mão de obra correspondentes a esta manutenção devem estar incluso no
valor global do orçamento.
2.6. A empresa deve garantir o perfeito funcionamento dos componentes que forem reparados por um
período mínimo de 90 dias.
2.7. A CONTRATADA deverá, ainda, observar os seguintes itens:
2.7.1. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e
que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento
do equipamento, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extras” ou
de alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste documento.
2.7.2. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos;
2.7.3. Os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da
CONTRATADA;
2.8. Em caso de substituição de peças ou acessórios não contemplados no objeto deste Termo, mediante
prévia comprovação da necessidade de sua troca, deverá ser feita pela CONTRATADA, cuja
justificativa deverá ser assinada pelo fiscal técnico da CONTRATADA e autorizada pelo fiscal do
Contrato;
2.9. Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação do material por ela
solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo Responsável Técnico e encaminhada ao fiscal do
Contrato. Caso seja necessário, o CONTRATANTE poderá exigir laudo ou parecer técnico dos
equipamentos que sofrerão substituição de peças ou serviços;
2.10. Não serão aceitos materiais e equipamentos de reposição com marcas distintas das existentes, exceto
quando caracterizar-se como material “fora de linha”, ou seja, que não é mais fabricado, ou comprovada
a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá ser comprovado através de
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testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal do
Contrato.
2.11. Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nos serviços deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e
deverão estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do
Contrato.
2.12. Se julgar necessário, o fiscal do Contrato poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de
informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos. Os
ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratórios
aprovados pelo fiscal do Contrato.
3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
3.1. Da Contratante:
3.1.1. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
3.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as
condições contratuais;
3.1.3. Aplicar as sanções, conforme previsto no contrato;
3.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA;
3.1.5. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer
material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam.
Nesse caso, a CONTRATADA deverá retirá-los das dependências do CONTRATANTE no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Os serviços rejeitados deverão ser refeitos pela
CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE.
3.2. Da Contratada
3.2.1. Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado
neste Termo de Referência.
3.2.2. Executar os serviços objeto do Contrato com zelo, efetividade e de acordo com os padrões de
qualidade exigidos pelo CONTRATANTE.
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3.2.3. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, com
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como
observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;
3.2.4. Cumprir os prazos estipulados pelo fiscal do Contrato. Caso haja necessidade de maior prazo, a
CONTRATADA deverá formalizar imediata comunicação ao CONTRATANTE, justificando as
causas e propondo novos prazos, que poderão ser aceitos ou não pelo fiscal do Contrato;
3.2.5. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, devendo corrigir às suas expensas, os serviços
que o CONTRATANTE julgar insatisfatórios, sendo a garantia dos serviços de no mínimo 90
(noventa) dias, e a garantia das peças fornecidas pela CONTRATADA a do fabricante das
peças.
3.2.6. Responsabilizar-se totalmente por quaisquer serviços executados em desacordo com as normas
técnicas vigentes e pelas consequências resultantes de tais serviços;
3.2.7. Executar ensaios, testes, medições e demais rotinas exigidas por normas técnicas oficiais,
arcando com todas as responsabilidades técnicas e financeiras para realização dos testes
necessários à aferição dos serviços, conforme dispõe o artigo 75 da Lei n.º 8.666/93;
3.2.8. Efetuar as correções normais de eficiência do funcionamento dos equipamentos, sempre que as
inspeções ou testes indicarem modificações de parâmetros técnicos de qualquer um deles;
3.2.9. Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorra durante a execução dos serviços, para a adoção de medidas cabíveis, bem como,
comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a
ocorrer;
3.2.10. Realizar, por meio do fabricante ou empresa devidamente autorizada pelo fabricante, serviços
que o CONTRATANTE julgar necessário, com as devidas correções dos problemas identificados
nos equipamentos constantes deste documento, em conformidade com o manual dos
equipamentos, no prazo estipulado pelo CONTRATANTE;
3.2.11. Disponibilizar mais de um número de telefone em funcionamento 24 horas/dia, sendo ao me- nos
um deles tipo telefone celular habilitado ao preposto da CONTRATADA, a fim de que possa ser
contatado nos finais de semana, feriados ou após o expediente normal de serviços em caso de
emergência, sem ônus para o CONTRATANTE. Ele ficará responsável por reunir a equipe
necessária para execução do serviço emergencial;
3.2.12. Sempre que houver alteração em algum dos números de telefone, a CONTRATADA deverá
comunicar o novo número ao fiscal do Contrato imediatamente;
3.2.13. Atender prontamente às solicitações do CONTRATANTE para restabelecer o funcionamento do
sistema no prazo máximo de 02 (duas) horas;
4. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA:
______________________________________
Paulo Barros
Coordenador Técnico da FUNTELPA
(91) 4005-7714

______________________________________
Abílio Martins
Diretor Técnico da FUNTELPA
(91) 4005-7756
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ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A planilha deverá ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo licitatório ou papel oficial, bem
como, conter carimbo e assinatura do responsável.
Razão Social:

CNPJ:

Endereço:
Telefone:
Banco:
Item

1

Fax:

E-mail:

Nome/nº agência:
DESCRIÇÃO

Conta Bancária:
Qte

Valor unitário

Valor total

Manutenção de encoder da marca ATEME,
MODELO: CM-4101(legacy series) SD/HD, Nº
SÉRIE: 1115-00783, pertencente à FUNTELPA,
01
com a troca dos seguintes componentes: Main
Carrier Board 10 Bits/ 1080p 60i e PMC Board:
0500221-A_ 1.2.0.0 Heatsink: 5105094-a_ 1.0.0.0.
VALOR POR EXTENSO

Condições gerais da Proposta:
1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das
propostas.
2. Prazo de Início da Locação: APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.
Das Declarações:
1. Declaramos expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais como: salário, ônus
tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, taxas, transporte, materiais, equipamentos, seguro, garantia e
demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
2. Declaramos de que a empresa __________________, está legalmente estabelecida e que explora ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e seus Anexos;
Dados do Representante Legal para fins de apresentação da proposta e assinatura do contrato:
Nome:
Cargo/Função:
CPF/MF nº:
RG nº
/Expedido por:
Natural de:
Estado Civil:
Endereço:
Telefone:
Fax:
E-mail:
_____________________________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Nº do RG e CPF do declarante)
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO VIA
SATÉLITE (UPLINK DIGITAL) DE SINAIS DE VÍDEO E
ÁUDIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNTELPA E A
EMPRESA....................................................
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 representado
pela sua Presidente, a Senhora ADELAIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, portadora da Carteira de Identidade n.º
XXXXXXXXXXXXXXX-SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada nesta cidade, na
XXXXXXXXXXXXXXXX
–
CEP:
XXXXXXXXXX,
doravante
denominado
FUNTELPA
e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ/CGC
–
XXXXXXXXXXXXXXXX,
situada
na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
–
CEP
XXXXXXXXXXXXXXXX,
neste
ato
representada
por
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG n. XXXXXXXXXXXXXXX e CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o PREGÃO
ELETRÔNICO 002/2014, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: Do Objeto
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada com sede no Brasil e legalmente
habilitada pela fabricante ATEME, para fazer a manutenção do encoder da marca ATEME, MODELO: CM-4101(legacy
series) SD/HD, Nº SÉRIE: 1115-00783, Nº PATRIMONIAL: 10739, pertencente à FUNTELPA, que foi danificado por
descarga atmosférica que atingiu os seguintes componentes: Main Carrier Board 10 Bits/ 1080p 60i e PMC Board: 0500221A_ 1.2.0.0 Heatsink: 5105094-a_ 1.0.0.0.
Cláusula Segunda: Do Fundamento Legal
2.1. Este Contrato é celebrado com fundamento na 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, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/93 e demais
legislações correlatas aplicadas subsidiariamente.
Cláusula Terceira: Da Vinculação
3.1. Este Contrato está vinculado ao Processo n° 2014/xxxxx, ao Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2014 e seus Anexos e
à Proposta da CONTRATADA, datada de _____/____/2014, Anexo I a este Contrato, que o integram como se nele
transcritos, informando-o, salvo quando com ele incompatíveis.
Cláusula Quarta: Da Discriminação do Objeto
4.1. O objeto deste Contrato, deverá ser executado de acordo com as instruções nele contidas bem como as exigências
descritas no Termo de Referência do Pregão que originou o processo, no decorrer do prazo da vigência contratual.
Cláusula Quinta: Das Obrigações das Partes (somado do Estabelecido no Termo de Referência do Edital).
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;
b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
c) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados,
aos locais em que devam executar suas tarefas;
d) Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
e) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais
informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.
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Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de
inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.
Parágrafo Segundo – O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços por meio
do Gestor/Fiscal do Contrato, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento, bem como as obrigações específicas
estabelecidas do Edital e ou do Termo de Referência e, ainda, em especial:
a) Executar os serviços contratados em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I do Edital, o qual fornece
todas as orientações do CONTRATANTE;
b) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas
as reclamações;
c) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do Gestor/Fiscal do Contrato;
d) Indicar, formalmente, preposto devidamente credenciado, visando a estabelecer contatos com o representante do
CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;
e) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE para o fiel desempenho das atividades especificadas e sujeitar-se
à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;
f) Manter, quando nas dependências do CONTRATANTE, os empregados devidamente identificados, por meio de
crachás, e uniformizados de maneira condizente com o serviço a executar, quando necessário, observando, ainda, as
normas internas e de segurança;
g) Responsabilizar-se pelas despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais de seus
empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE;
h) O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição para
pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação do
CONTRATANTE;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
j) Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual;
k) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) Disponibilizar uma conta e-mail para fins de comunicação entre as partes, e manter atualizados o endereço
comercial e os números de telefone e de fax;
m) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem
apreciadas pelo CONTRATANTE;
n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, devendo orientar seus empregados nesse
sentido;
o) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha
tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, do
CONTRATANTE;
p) Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de
divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do
presente Contrato;
q) Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuízo causado ao patrimônio do
CONTRATANTE ou de terceiros, decorrente da execução do serviço contratado;
r) Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido neste Contrato.
Cláusula Sexta: DO VALOR
O valor Global estimado do presente Contrato é de R$ __________ (________), observado o Anexo ao Contrato.
Cláusula Sexta: DO PAGAMENTO
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6.1. O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da FUNTELPA, em conta corrente bancária do licitante
vencedor por ele fornecida, salvo atraso na liberação de recursos pela Secretaria Executiva de Planejamento,
Orçamento e Finanças - SEPOF, até o 30º (trigésimo) dia útil, seguinte à data do atesto da Nota Fiscal/Fatura
pela Coordenadoria da Tecnologia da Informação-DTI/FUNTELPA, observando as especificações exigidas no
Edital e Termo de Referência.
6.2. O pagamento será creditado em favor dos fornecedores de bens e prestadores de serviços dos órgãos da
Administração Direta e indireta do estado do Pará mediante crédito em conta corrente da contratada aberta no
Banco do estado do Pará – BANPARÁ, conforme determina o Decreto Estadual n.º 877 de 31 de Março de 2008,
ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018, de 21 de maio de 2008 da Secretaria de Estado
de Fazenda, revogado pela Instrução Normativa SEFA nº 0022 de 23 de junho de 2008 publicada no Diário
Oficial nº 31.196 de 24 de junho de 2008.
6.2.1. O fornecedor ou prestador de serviços da FUNTELPA que optar por receber seu pagamento em outra
instituição diferente do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ ficará responsável pelo custo da tarifa
bancária referente à respectiva transferência de valores entre Bancos, o qual será descontado do valor
total a receber, ficando a FUNTELPA isenta de responsabilidade da restituição do valor descontado;
6.3. Para execução do pagamento de que trata o parágrafo terceiro, a Contratada deverá fazer constar da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Fundação Paraense de
Radiodifusão - FUNTELPA, CNPJ n.º 11.953.923/0001-84, informando o número de sua conta bancária, o nome
do Banco e a respectiva Agência.
6.4. Na hipótese do atraso do pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, provocado exclusivamente pela
FUNTELPA o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100)
365
EM = IxNxVP
onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratório;
N = Número de dias entre a data prevista para o efetivo pagamento
VP= Valor da parcela em atraso.
6.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão restituídos à Adjudicatária
para as correções necessárias, não respondendo a FUNTELPA por quaisquer encargos resultantes de atrasos
na liquidação dos pagamentos correspondentes.
6.6. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de
responsabilidade da CONTRATADA.
Cláusula Sétima: DO REAJUSTE
7.1. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado pelo Licitante Vencedor, com periodicidade mínima de 12 (doze)
meses, mediante a aplicação, imediata e automática, do Índice Geral de Preços - Mercado IGP-M/FGV, ou outro que vier a
substituí-lo, autorizado em Resolução ou outro ato legal da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
7.2. O contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, para a efetuação de acréscimos ou supressões quantitativas
do seu objeto, que se fizerem necessários, observado o limite estabelecido no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666, de
1993.
Cláusula Oitava: DA VIGÊNCIA
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8.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por
meio de Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses.
Cláusula Nona: DAS SANÇÕES
9.1. A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 em caso de
descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Contrato.
Parágrafo primeiro. Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, na hipótese da CONTRATADA,
dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execuçãodeste Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato,e no Edital e das demais cominações legais.
Parágrafo segundo. Caso a contratada não inicie a prestação dos serviços no prazo e demais condições avençadas,
estará sujeita à multa de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o
máximo de 10 dias. Após o 10º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do CONTRATANTE, não mais ser aceitos,
configurando-se a inexecução total do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento.
Parágrafo terceiro. Uma vez iniciada a execução dos serviços contratados, a sua prestação de forma incompleta ou em
desconformidade com as condições avençadas poderá acarretar, além do previsto nos parágrafos anteriores desta
Cláusula, resguardados os procedimentos legais pertinentes:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor da nota de empenho, por dia de irregularidade na prestação
dos serviços, imitada sua aplicação até o máximo de 10 dias. Após o 10º dia, os serviços poderão, a critério da
Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução do contrato;
c) multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total
ou parcial do contrato, que poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 02
(dois) anos;
e) 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, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
Parágrafo quarto. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.
Parágrafo quinto. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º
8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo sexto. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV
do artigo 87 do referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:
1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer
tributos;
2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Parágrafo sétimo. Da aplicação das penas definidas no § 1º e no art. 87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida
no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.
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Parágrafo oitavo. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá
pedido de reconsideração a Ilustríssima Sr. Presidente da FUNTELPA, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de
intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Parágrafo nono. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, serão informados o nome e a
lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.
Parágrafo dez. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do
CONTRATANTE.
Cláusula Décima: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1. Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstas no orçamento desta Fundação,
conforme abaixo:
Unidade Orçamentária: 65.201 – Fundação Paraense de Radiodifusão;
Dotação Orçamentária: 24.722.1364.6803
Elemento: 33.90.39
Fonte: 0101
10.2. Para o atendimento das despesas dos exercícios subsequentes, serão emitidas pela FUNTELPA as pertinentes Notas
de Empenho.
Cláusula Décima Primeira: DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ...................(.............................................) no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de assinatura deste instrumento, correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
global do Contrato, sob a forma de uma das modalidades admitidas pelo art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser
renovada anualmente, atualizada e complementada nos termos do § 2º do mesmo artigo.
Parágrafo primeiro. O CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do
objeto deste contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou,
ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.
Parágrafo segundo. A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.
Parágrafo terceiro. A contratada se obriga a repor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o valor da garantia que vier a ser
utilizado pelo CONTRATANTE.
Parágrafo quarto. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de
todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de
prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, na execução do objeto deste Contrato.
Cláusula Décima Segunda: DA RESCISÃO
12.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.
12.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a
rescisão deste Contrato:
a) Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
b) O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do
CONTRATANTE.
Parágrafo único – Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a
continuação desta contratação desde que a execução do Contrato não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel
cumprimento dos termos contratuais e as condições de habilitação.
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12.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº
8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como
as do artigo 80.
Cláusula Décima Terceira: Das Inclusões e Exclusões
13.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art.
65, da Lei nº 8.666 de 1993.
Cláusula Décima Quarta: Da Fiscalização
14.1. A FUNTELPA nomeará um gestor titular e um substituto para executar a fiscalização do Contrato. As ocorrências e as
deficiências serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à adjudicatária, objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas.
14.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da
adjudicatária, no que concerne à execução do objeto contratado.
Cláusula Décima Quinta: Das Disposições Gerais
Qualquer medida que implique alteração dos direitos e/ou obrigações aqui pactuados só poderá ser adotada mediante
autorização por escrito da FUNTELPA e será obrigatoriamente ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que passará
a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.
Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dias de expediente normal na FUNTELPA.
Cláusula Décima Sexta: Da Publicação
O presente Contrato será publicado no DOE, contendo as informações determinadas pela Resolução nº 16.759/03 do
Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura.
Cláusula Décima Sétima - Do Foro
Fica eleito foro da cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim, justas e contratadas, as
partes assinam este Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Belém-PA, ....................
____________________________________________
CONTRATANTE
____________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1º ________________________________________
CPF:
2º ________________________________________
CPF:
ANEXOS:
PROPOSTA DA CONTRATADA
TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
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