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FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.CSAQ.A.00158.2019 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A torna público que, nos termos da Lei nº 13.303/2016, de 
seu Regulamento de Licitações e Contratos da ELETROBRAS, doravante denominado 

“Regulamento”, da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto n° 10.024/2019, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 

Serviços de Manutenção, Conservação e Recuperação de Estruturas e Equipamentos de Uso 

Público, para atuar nas dependências do Parque Nacional do Itatiaia, pertencente ao Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, localizado no município de Itatiaia, 

Rio de Janeiro, conforme condições estabelecidas no edital. 

DATA E LOCAL: As propostas eletrônicas de preços serão recebidas, através do sistema 

eletrônico COMPRASNET, até às 9h do dia 23/01/2020, quando será iniciada a abertura da 
Sessão Pública. 

O EDITAL poderá ser acessado através dos seguintes endereços eletrônicos: 

a) website de FURNAS: www.furnas.com.br, menu “Fornecedores / Editais”,    ou 

b) website COMPRASNET: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Anexos do Edital: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS 

ANEXO III - MODELOS 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

Este EDITAL, composto dos anexos acima relacionados, 
foi expedido em 19 de dezembro de 2019. 

 

 
 

   
 

____________________________________________ 
PATRICIA CRUZ PEREIRA DE AMAYA 

Divisão de Planejamento de Contratação CSPC.A 
  

http://www.furnas.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.CSAQ.A.00158.2019. 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. torna público que, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, doravante denominado “Regulamento”, 
da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto n° 10.024/2019, bem como nos termos do “Código de 

Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras” e “Manual de Compliance da 
Eletrobras”, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para a Contratação de 

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Recuperação 

de Estruturas e Equipamentos de Uso Público, para atuar nas dependências do Parque 
Nacional do Itatiaia, pertencente ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

– ICMBIO, localizado no município de Itatiaia, Rio de Janeiro sob o regime de Empreitada por 
Preço Global, conforme condições estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos. 

Esta Licitação obedece, também, os Princípios e Normas de Conduta Empresarial na relação de 
FURNAS com seus Fornecedores, que se encontram disponíveis no sítio de FURNAS 

(www.furnas.com.br), canal A Empresa, subcanal Fornecedores. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, 
disponível no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

1.2. Os LICITANTES ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 
junto ao órgão provedor do sistema eletrônico antes da data de realização do pregão. 

1.3. As instruções estabelecidas neste EDITAL determinam os procedimentos que orientarão 
o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo CONTRATO.  

1.3.1. Alegações, por parte dos LICITANTES, de desconhecimento destas instruções, bem 
como das disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para 

justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus Documentos de Habilitação 

e/ou Propostas. 

1.4. O presente pregão eletrônico será julgado pelo critério do menor preço e segue o modo 

de disputa aberto, de acordo com as condições previstas neste EDITAL e no Regulamento de 
Licitações e Contratos da Eletrobras.  

2. OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa, sob o regime de 

Empreitada por Preço Global, para Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e 
Recuperação de Estruturas e Equipamentos de Uso Público, para atuar nas dependências do 

Parque Nacional do Itatiaia, pertencente ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBIO, localizado no município de Itatiaia, Rio de Janeiro, de acordo com as 
especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I deste EDITAL. 

2.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no COMPRASNET e 
as especificações constantes deste EDITAL, prevalecerão as últimas. 
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda 
às exigências deste EDITAL e seus anexos.  

3.2. Não poderão participar as pessoas físicas ou jurídicas, que tenham sofrido:  

a) Penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar, prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, desde que aplicada por 

FURNAS;  

b) Penalidade de impedimento de licitar e contratar, prevista no artigo 7º da Lei nº 

10.520/2002 ou no artigo 47 da Lei nº 12.462/2011, aplicada por qualquer órgão ou entidade 
integrante da Administração Pública Federal; 

c) Penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666/1993, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

nacional, ou a prevista no artigo 46 da Lei nº 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de Contas da 
União;  

d) Penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do artigo 12 

da Lei nº 8.429/1992. 

e) Também estarão impedidas de participar da Licitação empresas que, na data do certame, 

estejam cumprindo sanção de proibição de participar de licitações e celebrar Contratos 
administrativos nos termos das leis nº 8.884/94, 9.605/98, e 12.527/11. 

3.3. Para os fins desta licitação, os impedimentos referidos neste EDITAL serão verificados 
perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo Poder Executivo Federal, e outros sistemas 
cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, 

conforme o caso. 

3.4. Serão impedidas de participar, também, as pessoas físicas ou jurídicas, referidas no 
artigo 38 da Lei nº 13.303/2016. Os LICITANTES deverão apresentar declaração de 

conformidade ao referido dispositivo, conforme Anexo III deste EDITAL. 

3.4.1. O LICITANTE deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo III, 

para fins de comprovação do atendimento ao disposto no Artigo 38, Incisos I, IV a VIII, da Lei 
nº 13.303/2016. 

3.5. Não será admitida a participação de cooperativas na presente licitação.  

3.6. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, conforme a 

discricionariedade prevista nos itens 1 e 2 do artigo 44 do Regulamento. 

3.7. O LICITANTE poderá participar do procedimento licitatório por intermédio de sua 
matriz/sede ou filial desde que cumpra as condições exigidas para habilitação e 

credenciamento, em relação ao estabelecimento com o qual pretenda participar do certame. 
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3.8. Toda a documentação apresentada pelo LICITANTE, para fins de habilitação, deverá 
pertencer à empresa que efetivamente irá fornecer o objeto desta licitação, ou seja, o número 

de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os 
documentos, exceto naqueles em que, por sua própria natureza, possam ser emitidos somente 

em nome da matriz. 

3.9. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial, deverá ser 

o mesmo a constar no CONTRATO com FURNAS e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando 

da execução dos serviços contratados. Dessa forma, não será admitida a emissão de Notas 
Fiscais/Faturas por CNPJ de estabelecimento diverso daquele participante da Licitação. 

3.10. Esta licitação é de âmbito nacional. 

4. PROPOSTA FORMAL DE PREÇOS 

4.1. As Propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo de Tabela de Preços 
constante no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I deste EDITAL, devidamente preenchido. 

4.1.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital. 

4.2. As Propostas deverão incluir todos os custos e despesas, necessários ao fornecimento 

do objeto desta licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto, desde que decorrentes de lei ou esteja 

no rol do artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

4.3. O prazo de validade das Propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 

prevista para abertura da Sessão Pública, podendo vir a ser prorrogado mediante solicitação de 
FURNAS e aceitação do LICITANTE. 

4.4. A Proposta deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: razão social, endereço, 
e-mail, telefone, CNPJ, dados bancários, nome completo e telefone do representante legal do 

LICITANTE. 

4.5. A PROPOSTA FORMAL não deverá apresentar qualquer rasura ou emenda, exceto as 
necessárias à correção de erros cometidos pelo LICITANTE, caso em que deverão ser 

obrigatoriamente rubricadas pelo signatário. O descumprimento deste requisito implicará a 
rejeição da Proposta. 

4.6. Preenchimento da Tabela de Preços:  

4.6.1. O LICITANTE deverá apresentar cotação para todos os itens de todas as tabelas de 

preços do respectivo Lote. Os campos que não forem aplicáveis deverão conter a indicação N/A 
(não aplicável). 

4.6.2. O LICITANTE que deixar de cotar qualquer item terá sua proposta desclassificada e 

estará sujeito às penalidades previstas no Edital e legislação. 

4.6.3. A Planilha de Preços deverá ser preenchida conforme modelo constante no Anexo II 

deste Edital. 

4.7. Preços da Proposta: 
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4.7.1. O LICITANTE deverá indicar os preços unitários e totais dos bens e dos serviços, 
observando o descrito a seguir. 

4.7.2. FURNAS poderá, a qualquer tempo, solicitar a composição detalhada dos preços 
apresentados na proposta. 

4.7.3. Em caso de discrepância entre o conteúdo da tabela de preços e o de outras partes da 
proposta, prevalecerá o primeiro. 

4.7.4. Em caso de discrepância entre os preços unitário e total, prevalecerá o último, sendo 

necessário o ajuste dos preços unitários, sob pena de desclassificação do LICITANTE. 

5. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1. Serão exigidos os seguintes documentos para a habilitação: 

5.1.1. Habilitação Jurídica: 

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, no caso de empresário individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documentos comprobatórios da 

eleição/nomeação de seus administradores, em se tratando de Sociedades Empresárias ou 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); 

c) Decreto de autorização, devidamente arquivado, quando se tratar de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, com procurador residente domiciliado no 
País, conforme artigo 65, item 1 do Regulamento, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da indicação de seus 
administradores. 

NOTA: Os documentos exigidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 5.1.1 deverão estar 

acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação, quando for o caso, 
e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma 

natureza do objeto desta licitação. 

5.1.2. Qualificação Técnica  

5.1.2.1. Para a habilitação técnica serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove (m) que  o LICITANTE executou serviços de Manutenção, Conservação 
e Recuperação de Estruturas e Equipamentos de Uso Público  ou similar, pelo período não 

inferior a 03 (três) anos e, que tenham sido cumpridas plenamente todas as condições 

estabelecidas na respectiva contratação. 

5.1.2.1.2  Apresentação de Licença para porte e uso de motosserra (LPU), válida, conforme 

Portaria do Ibama nº 149, de 30 de dezembro de 1992, e art. 51 da Lei Federal de nº 

https://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/motosserra/lpu
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9.605/1998 e art. 57 do Decreto Federal de nº 6.514/2008, onde é considerado crime 
ambiental quem comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de 

vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, estando sujeito às sanções 
legais previstas. 

b) A validade do certificado de que trata o subitem 5.1.2.1.2, da Licença de Porte e Uso da 
Motosserra (LPU) deverá ser renovada a cada 2 anos, mediante o pagamento da taxa de 

registro. 

Notas:  

a) Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do 

contrato que lhe deu origem ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, caso em que só será 

aceito mediante apresentação do CONTRATO correspondente. 

b) Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos, será aceito o somatório 

de atestados, desde que façam referência a serviços executados em períodos sucessivos, 
ininterruptos ou não;  

c) Deverão ser disponibilizadas todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, anexando, quando solicitado, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços;  

d) Serão aceitos atestados distintos para atendimento às exigências do subitem 5.1.2.1., 

porém, caso seja apresentado um único atestado de capacidade técnico/operacional, este 
documento deverá atender, simultaneamente, as exigências da capacitação.  

5.1.2.2. Os atestados de capacidade técnica-operacional citados na alínea “a” apresentados 
pela LICITANTE deverão pertencer à empresa que efetivamente irá fornecer os serviços desta 

licitação, ou seja, a própria LICITANTE.  

5.1.2.3. É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de 
empresa coligada ou pertencente ao mesmo grupo econômico da LICITANTE. 

5.1.2.4. É permitida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de 
outra empresa da qual o LICITANTE seja subsidiária integral e/ou de subsidiária integral 

pertencente à LICITANTE, desde que pertencente à mesma atividade econômica. 

5.1.3. Capacidade Econômica e Financeira: 

a) Apresentação do Balanço Patrimonial referente ao último exercício social, exigíveis na forma 
da lei, comprovando patrimônio líquido de, no mínimo, 10% do valor da proposta do 

LICITANTE, bem como índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral 

(SG) superiores a 1 (um), que deverão ser calculados da seguinte forma: 

LG = ativo circulante + realizável a longo prazo/passivo circulante + passivo não circulante; 

LC = ativo circulante/ passivo circulante; 

SG = ativo total/ passivo circulante + passivo não circulante; 
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NOTAS: É considerado aceito como na forma da lei, o Balanço Patrimonial do último exercício 
assim apresentado: 

i) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76: publicado em diário oficial, ou em jornal de grande 
circulação. 

ii) Sociedades de grande porte, nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.638/07, deverão seguir 
as disposições da Lei nº 6.404/76 (vide item i acima). 

iii) Outras formas societárias: por fotocópia das páginas correspondentes do Livro Diário, 

devidamente autenticadas na Junta Comercial ou outro órgão equivalente do Registro de 
Comércio da sede ou domicílio do LICITANTE, com os competentes Termos de Abertura e 

Encerramento. 

- Das empresas constituídas no exercício social será exigida a apresentação de fotocópia do 

balanço de abertura, ou do Livro Diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os 
termos de abertura e encerramento, devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial ou órgão equivalente de registro de Comércio do domicílio ou sede do LICITANTE. 

- O Balanço Patrimonial deverá estar assinada por Contador ou por profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou representante 

legal da empresa LICITANTE. 

- As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do 

art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED) deverão apresentar em documentos impressos extraídas do livro digital, o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e de Encerramento 
do livro digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial ou Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital (conforme Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016), todos 
emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA). 

iv) O último exercício social a que se refere o Balanço Patrimonial deve obedecer ao previsto 

no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, com redação dada pelo art. 1º da 
Instrução Normativa RFB nº 1.594/2015. 

b) Certidão negativa de feitos sobre falência da sede do LICITANTE. 

5.1.3.1. O LICITANTE em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da presente 

licitação, desde que atenda às condições para comprovação da capacidade econômica e 
financeira previstas no subitem 5.1.3 deste EDITAL, e atenda também às demais condições de 

habilitação.  

5.1.3.1.1. Neste caso, o LICITANTE deverá apresentar a comprovação de que o respectivo 

plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei nº 11.101/05, 

sob pena de inabilitação. 

5.1.3.2. Caso o LICITANTE não atenda à exigência da alínea “a” do subitem 5.1.3, deverá 

apresentar garantia substitutiva em percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 
sua Proposta, sob pena de inabilitação, com prazo de validade coincidente com a validade da 

Proposta. 
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5.1.3.2.1. Nesse caso, o LICITANTE será considerado habilitado, porém a assinatura do 
Contrato será condicionada à apresentação de Garantia de Cumprimento do Contrato, pelo 

vencedor, no quádruplo do percentual exigido no Contrato, cujo prazo de validade deve cobrir 
todo o período de execução do Contrato, sem interrupções, e estender-se até 3 (três) meses 

após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação ou 
renovação contratual e complementada em prazo e/ou valor em casos de aditamentos e/ou 

apostilamentos.  

5.1.3.2.2. A garantia de que trata o item 5.1.3.2 será devolvida quando da sua substituição 
pela Garantia de Cumprimento do Contrato.   

5.1.3.2.3. É obrigatória a apresentação do Balanço Patrimonial com todas as formalidades 
exigidas nas notas da alínea "a" do item 5.1.3, mesmo que ocorra a hipótese prevista no item 

5.1.3.2. 

5.1.4. Declarações - conforme modelos constantes do Anexo III deste EDITAL: 

5.1.4.1. Juntamente com as declarações, deverá ser enviada cópia de toda a documentação 
necessária, que permita: 

a) verificação de ser(em) o(s) signatário(s), representante(s) legal(is) do LICITANTE 

(contrato, estatuto, procuração ou outro documento equivalente); 

b) a conferência da(s) respectiva(s) assinatura(s) caso não reconheça(m) a firma (cópia da 

identidade ou outro documento equivalente). 

5.2. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender a todas as exigências de 

habilitação previstas neste EDITAL.  

5.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério de FURNAS, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o LICITANTE for declarado o vencedor 

do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.2.2 acima, 

implicará a decadência do direito à contratação, sendo facultado a FURNAS convocar os 
LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação. 

5.3. Ainda que esteja em situação regular perante o SICAF, o LICITANTE deverá apresentar 
toda a documentação solicitada neste subitem. 

5.4. O LICITANTE que possuir Certificado de Registro Cadastral de FURNAS, dentro da 
validade e devidamente atualizado, ficará dispensado da apresentação da certidão negativa de 

feitos sobre falência, prevista na alínea “b” do subitem 5.1.3 deste EDITAL, desde que esteja 

válida à data de apresentação da Documentação de Habilitação, e poderá utilizar o Balanço 
Patrimonial utilizados para cadastramento, desde que seja referente ao último exercício social 

e atenda a todos os requisitos listados no subitem 5.1.3 deste EDITAL. 

5.5. A apresentação de qualquer documento com falsidade material ou intelectual sujeitará o 

LICITANTE à aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de participar de licitação, 
de acordo com os critérios do artigo 96 do Regulamento, além das demais cominações legais. 
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6. INFORMAÇÃO SOBRE FATO SUPERVENIENTE 

6.1. O LICITANTE fica obrigado, sob as penalidades legais, a informar a FURNAS qualquer 

circunstância ou fato ocorrido após a apresentação da Documentação de Habilitação que 
importe em alteração de suas condições de Habilitação. 

 

7. PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

7.1. Credenciamento 

7.1.1. Antes da sessão pública, para acesso ao sistema eletrônico COMPRASNET, os 
interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 

e intransferível. 

7.1.2. Os LICITANTES ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 

perante o provedor do sistema eletrônico.  

7.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 

LICITANTE ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  

7.1.4. 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 empresa promotora da licitação responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

7.1.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

7.2. Participação 

7.2.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de conexão ao sistema 
eletrônico COMPRASNET, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como pela 

digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da PROPOSTA ELETRÔNICA de preços, exclusivamente por meio eletrônico, 
observados a data e o horário limite estabelecidos.  

7.2.2. Como requisito para participação no pregão, o LICITANTE deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

que sua Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

7.2.3. O LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Propostas e lances.  

7.2.4. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou, ainda, em razão de desconexão. 

7.3. Recebimento das Propostas Eletrônicas e dos Documentos de Habilitação 
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7.3.1. Após a divulgação do EDITAL no sítio eletrônico, o LICITANTE deverá encaminhar, 
exclusivamente por meio do Sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no EDITAL, sua PROPOSTA ELETRÔNICA com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, preenchendo o campo específico do sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e o horário estabelecidos para a abertura 
da sessão pública. 

7.3.2. Até a data e hora definidas para abertura das PROPOSTAS ELETRÔNICAS de Preços, o 

LICITANTE poderá incluir, retirar ou substituir a Proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema.  

7.3.3. Todas as referências de tempo no EDITAL, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registrados no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.  

7.3.4. O preenchimento da PROPOSTA ELETRÔNICA de Preços, bem como a inclusão dos 

documentos de habilitação e demais anexos no sistema eletrônico COMPRASNET é de 
exclusiva responsabilidade do LICITANTE, não cabendo a FURNAS qualquer responsabilidade. 

7.3.5. A PROPOSTA ELETRÔNICA de Preços conterá a descrição do objeto, valor e eventuais 

anexos, desde que solicitados neste EDITAL. 

7.3.6. A inclusão de qualquer informação que identifique o LICITANTE acarretará sua 

desclassificação. 

7.3.7. O LICITANTE no momento da elaboração e envio de sua PROPOSTA ELETRÔNICA de 

Preços, deverá confirmar, obrigatoriamente, através de campo próprio do Sistema, as 
declarações de inexistência de fato superveniente e de que o mesmo não emprega menor, as 

quais somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação.  

7.3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, no ato de envio de sua PROPOSTA 

ELETRÔNICA de Preços, em campo próprio do Sistema, deverão declarar que atendem aos 

requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios 
previstos na referida Lei.  

7.3.8.1. A ausência da Declaração indicará que a microempresa, ou empresa de pequeno 
porte, optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.  

7.3.8.2. As declarações referidas nos subitens 7.2.3, 7.3.7 e 7.3.8 do presente EDITAL feitas 
com falsidade intelectual sujeitará os LICITANTES à aplicação da sanção de suspensão 

temporária do direito de participar de licitação, de acordo com os critérios do artigo 96 do 
Regulamento, além das demais cominações legais.   

7.3.9. Somente será dado ao pregoeiro e ao público conhecer e avaliar os documentos de 

habilitação do LICITANTE melhor classificado após o encerramento do envio de lances.  

7.3.10. O pregoeiro verificará as Proposta ELETRÔNICA de Preços apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos no Edital.  

7.3.11. A desclassificação da Proposta ELETRÔNICA de Preços será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, podendo os participantes acompanhar o resultado da análise no 
sistema.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.3.12. As Propostas ELETRÔNICAS de Preços classificadas pelo pregoeiro serão ordenadas 
pelo sistema, automaticamente, e só estas participarão da etapa de lances.  

7.4. REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Infraestrutura 

7.4.1. Esta licitação não visa atender empreendimento enquadrado no Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (REIDI). 

7.5. Sessão de disputa 

7.5.1. A partir do horário previsto no EDITAL a sessão pública na internet será aberta pelo 
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

7.5.2. Se por algum motivo a sessão de disputa não puder ser realizada na data e horário 
previstos, os participantes deverão ficar atentos à nova data e horário que serão 

disponibilizados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.5.3. Os LICITANTES poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha. 

7.5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 

os LICITANTES. 

7.5.5. O pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os LICITANTES 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.5.6. Os LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no EDITAL. 

7.5.7. O LICITANTE somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto 
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o 

intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  

7.5.7.1. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, devendo prevalecer aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

7.5.7.2. Durante a sessão pública, os LICITANTES serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do LICITANTE. 

7.5.8. Conforme estabelecido no item 1.4 será adotado o modo de disputa aberto, no qual a 

etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.5.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.5.8, 

será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação. 

7.5.8.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 7.5.8 e 

7.5.8.1, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.5.8.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 
disposto no item 7.5.8.1, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o 

reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 
justificativa. 

7.5.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos LICITANTES, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.5.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 

24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação.  

7.6. Direito de Preferência para microempresas e empresas de pequeno porte  

7.6.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro deverá verificar se ocorre o empate ficto em 

favor de microempresa ou empresa de pequeno porte, assegurando, se for o caso, o direito de 
preferência, observando-se o seguinte: 

a) O empate ficto ocorrerá quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço; 

b) Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, 

poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que deve ser adjudicado o objeto em seu 

favor; 

c) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não exercer o direito 

de preferência, deverão ser convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, deve ser realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro pode apresentar melhor oferta. 

7.6.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deixe de 
apresentar, no prazo citado, nova Proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame ou apresente Proposta de preço inaceitável ou deixe de atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro convocará, dentre as empresas remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 7.6.1, na ordem classificatória, a próxima microempresa 
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para o exercício do mesmo direito de 

preferência. 

7.6.3. O procedimento previsto no subitem 7.6.2 será adotado, sucessivamente, até a 
apuração de uma Proposta que atenda ao EDITAL ou até que não haja microempresa ou 

empresa de pequeno porte que se enquadre na hipótese do subitem 7.6.1. 

7.6.4. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens 7.6.2 e 7.6.3, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da Proposta originalmente vencedora do certame, 
desde que sua Proposta seja aceitável e ela apresente os documentos de habilitação, tudo de 

acordo com o presente EDITAL. 
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7.6.5. O disposto no subitem 7.6.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.7. Negociação da PROPOSTA ELETRÔNICA de Preços 

7.7.1. Encerrada a etapa de lances o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao LICITANTE que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor Proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.  

7.7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais LICITANTES. 

7.7.1.2. O pregoeiro deverá negociar com o LICITANTE autor da melhor Proposta condições 

mais vantajosas, que poderão abranger os diversos aspectos da Proposta, desde preço, prazos 
de pagamento e de entrega, sem que lhe caiba, a pretexto da negociação, relativizar ou 

atenuar as exigências e condições estabelecidas no EDITAL e nos seus documentos anexos. 

7.7.2. Encerrada a etapa de negociação o pregoeiro examinará a Proposta classificada em 

primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação no EDITAL. 

7.7.3. O valor global da Proposta, após a negociação, não poderá superar o orçamento 

estimado por FURNAS, sob pena de desclassificação do LICITANTE. 

7.7.4. O pregoeiro desclassificará as Propostas que apresentem preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a 
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

7.7.5. A análise de exequibilidade da Proposta não irá considerar materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo LICITANTE em relação aos quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 

da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta. 

7.7.6. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade ou qualquer outro 

aspecto da Proposta. 

7.7.7. O pregoeiro poderá exigir do LICITANTE a demonstração da exequibilidade da sua 
Proposta, cabendo-lhe, conforme o caso, verificar ou requisitar que lhe sejam apresentados os 

subsídios necessários, conforme item 13 do Art. 62 do Regulamento de Licitações e Contratos 
da Eletrobras. 

7.7.8. Se a Proposta do LICITANTE vencedor da etapa competitiva de lances não for 
aceitável, o pregoeiro examinará as PROPOSTAS ELETRÔNICAS de Preços subsequentes, na 

ordem de classificação, verificando o seu atendimento até a apuração de uma Proposta que 
atenda os termos do EDITAL.  

7.8. Encaminhamento da Proposta Formal de Preços e dos documentos 

Complementares 

7.8.1. Se a Proposta atender aos critérios de aceitabilidade de preços, após solicitação do 

pregoeiro no sistema o LICITANTE detentor da melhor oferta deverá anexar no sistema 
COMPRASNET, em até 01 (um) dia útil, em arquivo único, por meio da opção “Envio de 

Anexo/Planilha”, a PROPOSTA FORMAL adequada ao último lance ofertado após a negociação, 
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decomposta em Planilha de Preços, conforme modelo do Anexo I do presente EDITAL e, se 
necessário, documentos complementares. 

7.8.2. O LICITANTE vencedor da etapa de lances poderá requerer ao pregoeiro a divulgação 
dos custos dos itens ou das etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou 

das etapas ofertadas pelo LICITANTE autor da melhor proposta, para fins de reelaboração da 
planilha com os valores adequados ao lance vencedor. 

7.8.3. O pregoeiro poderá, dentro do prazo de entrega de documentos previstos no item 

7.8.1, solicitar a composição detalhada dos preços apresentados na Proposta. 

7.8.4. Em caso de discrepância entre o conteúdo da Planilha de Preços e o de outras partes 

da proposta, prevalecerá o primeiro.  

7.8.5. Em caso de discrepância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro. 

7.8.6. É de responsabilidade do LICITANTE confirmar junto a FURNAS o recebimento dos 
documentos de habilitação e proposta final, preenchido não cabendo à EMPRESA a 

responsabilidade pelo desconhecimento de tais informações. 

7.8.7. O prazo referido no item 7.8.1 poderá ser prorrogado por decisão fundamentada do 

pregoeiro, após análise de justificativa apresentada pelo LICITANTE. 

7.8.8. O pregoeiro, dentro do prazo de entrega de documentos previsto no item 7.8.1 supra, 
poderá solicitar ao LICITANTE, via chat do COMPRASNET o envio dos originais ou cópias 

autenticadas da totalidade ou de parte da documentação apresentada no item 7.8.1. Nesse 
caso, o LICITANTE terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para encaminhar os documentos, 

contados a partir da solicitação do pregoeiro. 

7.8.9. A partir da data da solicitação do pregoeiro, será considerada tempestiva a entrega dos 

documentos supracitados desde que:  

i) a data de sua postagem ocorra até o 3º dia útil do prazo para seu encaminhamento, ou;  

ii) a data de sua entrega no endereço abaixo ocorra até o 3º dia útil do prazo para seu 

encaminhamento. 

7.8.10. Caso solicitada, a documentação deverá ser entregue no endereço abaixo, sede do 

processo, em envelope contendo na parte externa, além da denominação social do LICITANTE, 
a referência ao pregão: 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A 
Ref. PE.CSAQ.A.00158.2019 

DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NÃO ESTRATÉGICOS – CSAQ.A 
Av. Presidentes Vargas, 409 – 8º andar 

CEP: 20071-003 – Rio de Janeiro – RJ 

 
7.8.11 O não atendimento de qualquer dos prazos mencionados neste item 7.8, acarretará a 

desclassificação do LICITANTE.  

7.9. Aceitabilidade da PROPOSTA FORMAL de Preços  
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7.9.1. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da Proposta 
primeira classificada, decidindo a respeito da sua aceitabilidade. 

7.9.2. O pregoeiro deverá negociar com o LICITANTE autor da melhor Proposta condições 
mais vantajosas, que poderão abranger os diversos aspectos da Proposta, desde preço, prazos 

de pagamento e de entrega, sem que lhe caiba, a pretexto da negociação, relativizar ou 
atenuar as exigências e condições estabelecidas no EDITAL e nos seus documentos anexos.  

7.9.3. O valor global da Proposta, após a negociação, não poderá superar o orçamento 

estimado por FURNAS, sob pena de desclassificação do LICITANTE. 

7.9.4. O pregoeiro deverá avaliar se a Proposta do LICITANTE vencedor da etapa de lances 

atende às especificações técnicas, demais documentos e formalidades exigidas no EDITAL, sob 
pena de desclassificação, podendo ser subsidiado pela unidade de gestão técnica no que se 

referir ao atendimento das questões técnicas relacionadas ao objeto da licitação ou de 
documentos com informações de ordem técnica que podem impactar a sua execução. 

7.9.5. O pregoeiro desclassificará as Propostas que apresentem preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a 

cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

7.9.6. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde 
que não contrariem instrumentos legais, não caracterizarão motivo suficiente para a 

desclassificação da Proposta. 

7.9.7. A análise de exequibilidade da Proposta não irá considerar materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo LICITANTE em relação aos quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta. 

7.9.8. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade ou qualquer outro 
aspecto da Proposta. 

7.9.9. O pregoeiro poderá exigir do LICITANTE a demonstração da exequibilidade da sua 

Proposta, cabendo-lhe, conforme o caso, verificar ou requisitar que lhe sejam apresentados os 
subsídios necessários, conforme item 13 do Art. 62 do Regulamento.   

7.9.10. Se a Proposta do LICITANTE vencedor da etapa competitiva de lances não for 
aceitável, o pregoeiro examinará as PROPOSTAS ELETRÔNICAS de Preços subsequentes, na 

ordem de classificação, verificando o seu atendimento até a apuração de uma Proposta que 
atenda os termos do EDITAL e às condições de habilitação. Constatado o atendimento às 

exigências fixadas no EDITAL, o LICITANTE será declarado vencedor. 

7.9.11. Qualquer LICITANTE poderá requerer motivadamente que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das Propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita.  

7.9.12. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro verificará a efetividade da Proposta 

vencedora, desclassificando, em decisão motivada, apenas as Propostas que contenham vícios 
insanáveis, observando-se o seguinte: 

a) São vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do objeto da 
Proposta e suas especificações técnicas, incluindo aspectos relacionados à execução do objeto, 
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às formalidades, aos requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, à 
inexequibilidade ou ao valor excessivo de preços unitários quando o julgamento não é 

realizado sob o regime de empreitada por preço unitário e, de modo geral, aos documentos de 
conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes, desde que não alterem a substância da 

Proposta; 

b) O Pregoeiro não permitirá o saneamento de defeitos em Propostas apresentadas com má-fé 

ou intenção desonesta, como aqueles contaminados por falsidade material ou intelectual ou 

que tentem induzir o pregoeiro a erro;  

c) Caso necessário, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, para que o LICITANTE corrija os defeitos de sua Proposta. 

7.9.13. A correção dos defeitos sanáveis não poderá importar alteração do valor final da 

Proposta, exceto para oferecer preço mais vantajoso para FURNAS. 

7.9.14. Se a Proposta não for corrigida de modo adequado, o pregoeiro poderá conceder novo 

prazo para novas correções.  

7.9.15. Se a proposta do LICITANTE vencedor contiver erro(s), o pregoeiro deverá indicar 

expressamente quais aspectos da proposta ou documentos apresentados junto à proposta 

devem ser corrigidos.   

7.9.16. O LICITANTE deverá sanar os erros ou falhas mencionados no item 7.9.12. no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da solicitação de FURNAS, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período. 

7.9.17. O pregoeiro deverá verificar a efetividade das Propostas dos demais LICITANTES de 
acordo com a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos critérios, acaso a Proposta 

vencedora do julgamento seja desclassificada. 

7.9.18. Se todos os LICITANTES forem desclassificados, dada a constatação de defeitos 

insanáveis em todas as Propostas apresentadas, o pregoeiro deverá declarar a licitação 

fracassada. 

7.10. Habilitação 

7.10.1. Sendo aceitável a Proposta, o pregoeiro analisará a documentação do LICITANTE para 
verificação de suas condições de habilitação. Constatado o atendimento das exigências fixadas 

no EDITAL, o LICITANTE será declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

7.10.2. O pregoeiro somente irá inabilitar o LICITANTE autor da melhor Proposta em razão de 

defeitos em seus documentos de habilitação que sejam insanáveis, aplicando-se os mesmos 
procedimentos e critérios prescritos no subitem 7.9.12 deste EDITAL, e artigo 64 do 

Regulamento de Licitações e Contratos Eletrobras, observando-se o seguinte: 

a) consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram situações pré-
existentes ou concernentes aos seus prazos de validade; 

b) o pregoeiro poderá realizar diligência para esclarecer o teor ou sanar defeitos constatados 
nos documentos de habilitação; 
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c) o pregoeiro concederá prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para 
que o LICITANTE corrija os defeitos constatados nos seus documentos de habilitação, 

apresentando, se for o caso, nova documentação; 

d) o pregoeiro irá indicar expressamente quais documentos devem ser reapresentados ou 

quais informações devem ser corrigidas; 

e) se os defeitos não forem corrigidos de modo adequado, o Agente de Licitação poderá 

conceder novo prazo para novas correções.  

7.10.3. Acaso o LICITANTE autor da melhor proposta seja inabilitado, o pregoeiro deverá 
verificar a efetividade das propostas dos demais LICITANTES e o atendimento às condições de 

habilitação, de acordo com a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos critérios, até a 
apuração da documentação que atenda aos termos do EDITAL, cujo LICITANTE será declarado 

vencedor. 

7.10.4. Se todos os LICITANTES forem inabilitados, dada a constatação de defeitos insanáveis 

nos documentos de habilitação de todos eles, a licitação será declarada fracassada. 

8. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

8.1. Cidadãos e agentes econômicos podem pedir esclarecimentos e impugnar o EDITAL, 

exclusivamente pelo endereço eletrônico csaqalicit@furnas.com.br, no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo o gestor da 

unidade de licitações responder à impugnação, motivadamente, em até 3 (três) dias úteis. 

8.1.1. O dia de abertura da licitação não é computado para a contagem do prazo referidos 

acima. 

8.1.2. Somente são consideradas impugnações encaminhadas até às 18h00min do último 

dia para sua interposição. 

8.2.  Todos os pedidos de esclarecimento e suas respectivas respostas serão publicados no 

sítio eletrônico de FURNAS e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.2.1. Todas as impugnações e suas respectivas respostas serão publicadas no sítio 
eletrônico de FURNAS. 

8.2.2. Somente terão validade esclarecimentos prestados por intermédio do pregoeiro, que os 
disponibilizará no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, através da opção “consultar 

mensagens” e www.furnas.com.br. 

8.3. Não serão prestados esclarecimentos por telefone.  

8.4. Os LICITANTES, através de consulta permanente aos sítios acima indicados, deverão 
manter-se atualizados quanto a quaisquer alterações e esclarecimentos sobre o EDITAL, não 

cabendo a FURNAS a responsabilidade por desconhecimento de tais informações. 

8.5. A data de abertura da licitação poderá ser adiada, caso não haja tempo hábil para 
resposta aos esclarecimentos ou à impugnação. 
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8.6. A decisão pelo eventual adiamento da abertura da licitação será publicada no 
COMPRASNET e no sítio eletrônico de FURNAS. 

8.7. Acolhida a impugnação contra o EDITAL, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

Propostas. 

8.8. Aplica-se, no que couber, quanto aos pedidos de esclarecimento e impugnação, o 

disposto no artigo 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás. 

9. RECURSOS 

9.1. Em até 120 minutos a contar da divulgação do LICITANTE aceito e habilitado no sistema 

COMPRASNET, qualquer LICITANTE poderá manifestar motivadamente a sua intenção de 
recorrer, exclusivamente através de campo próprio do sistema COMPRASNET, quando será  

concedido a ele o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso no mesmo 
campo, ficando os demais LICITANTES desde logo intimados para, querendo,  apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

9.2. A decisão definitiva sobre o recurso será publicada no sistema COMPRASNET. 

9.3. A falta de manifestação motivada do LICITANTE quanto à intenção de recorrer 

importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao 
vencedor. 

9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.   

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Se não houver recurso, a declaração do vencedor realizada pelo pregoeiro equivale e 

faz as vezes de adjudicação, cabendo a homologação à autoridade competente. Se houver 

recurso, a autoridade competente deverá realizar a adjudicação e homologação da licitação no 
mesmo ato. 

10.2. Na fase de homologação, a autoridade competente poderá: 

a) Homologar a licitação; 

b) Revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente 
que constitua óbice manifesto e incontornável; 

c) Anular a licitação por ilegalidade, salvo as situações em que: 

c.1) o vício de legalidade for convalidável; ou 

c.2) o vício de legalidade não causar dano ou prejuízo à empresa ou a terceiro; ou 

c.3) o vício de legalidade não contaminar a totalidade do processo de licitação, caso em que 
deve determinar ao agente de licitação o refazimento do ato viciado e o prosseguimento da 
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licitação. 

10.3. O vício de legalidade será convalidável se o ato por ele contaminado puder ser repetido 

sem o referido vício, o que ocorre, dentre outros casos, com os vícios de competência e 
tocantes às formalidades. 

10.4. A revogação ou anulação da licitação, depois da etapa competitiva de lances, dependerá 
da concessão de prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os LICITANTES interessados ofereçam 

manifestação. 

10.5. A revogação ou anulação da licitação, ainda que parcial deverá ser motivada 
abordando-se todos os fundamentos apresentados pelos LICITANTES que ofereceram 

manifestação. 

 

11. CONTRATAÇÃO 

11.1. Após a homologação do pregão, FURNAS enviará ao representante legal do LICITANTE, 

por carta, Sedex ou e-mail, 2 (duas) vias do Contrato para assinatura. O LICITANTE terá o 
prazo de até 5 (cinco) dias para devolvê-las assinadas a FURNAS, via Sedex. 

11.2. A recusa injustificada do LICITANTE vencedor em assinar o CONTRATO dentro do prazo 

e condições estabelecidos, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades previstas na legislação. 

11.3. Ocorrendo o previsto no subitem 11.2, FURNAS poderá revogar a licitação ou convocar 
os LICITANTES remanescentes, atendida a ordem de classificação, para negociação e possível 

adjudicação do objeto da licitação e homologação pela autoridade superior. 

11.4. Todas as disposições sobre o CONTRATO estão previstas na Minuta de CONTRATO, 

Anexo IV deste EDITAL.  

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O LICITANTE que se comportar com má-fé estará sujeito, garantido o contraditório e a 

ampla defesa, à penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a EMPRESA e suas subsidiárias, por prazo não superior a 2 

(dois) anos, de acordo com os critérios e do processo previstos nos artigos 96 e 97 do 
Regulamento. 

12.2. O LICITANTE estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas 
seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais: 

a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou 
não mantiver a proposta - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da sua proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida neste edital - multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da sua proposta; 

c) apresentar documentação falsa - multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da 

sua proposta;  
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d) comportar-se de modo inidôneo - multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da 
sua proposta; 

e) fizer declaração falsa - multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua 
proposta; 

f) cometer fraude fiscal - multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua 
proposta. 

12.3. Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento).  

12.4. As penalidades referentes à inexecução do CONTRATO estão estabelecidas na MINUTA 

DO CONTRATO, Anexo IV deste Edital.  

12.5. Qualquer outra conduta ilícita praticada pelo LICITANTE durante a sessão pública até a 

homologação do Pregão poderá ser aplicada a penalidade descrita no art. 7º, da Lei 10520/02, 
penalidade esta diversa dos itens anteriores. 

13. ATOS LESIVOS A FURNAS 

13.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o LICITANTE estará sujeito às 

sanções estabelecidas no item 12 deste Edital, observados o contraditório e a ampla defesa, e 

sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos a FURNAS, assim 
definidos:  

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório; 

c) Afastar ou procurar afastar LICITANTE, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo; 

d) Fraudar a licitação ou contrato dela recorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou 

celebrar contrato administrativo; 

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações no ato 

convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. 

13.2. As sanções indicadas no item 13.1 se aplicam quando o licitante se enquadrar na 

definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.846/2013.  

14. RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

14.1. A prática, pelo LICITANTE, de qualquer ato lesivo previsto no item 13 deste Edital ou no 
artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o sujeitará, com fundamento no artigo 6º da Lei nº 

12.846/2013, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções 

administrativas:  
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a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os 

tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;  

b) publicação extraordinária da decisão condenatória.  

14.2. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 8.666/1993, 
ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública, nos termos do item 13, 

e tenha ocorrido a apuração conjunta, o LICITANTE também estará sujeito à sanções 

administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de 
celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no Processo Administrativo 

de Responsabilização - PAR.  

14.3. As sanções descritas no item 12.1 serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou 

cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e 
natureza das infrações.  

14.4. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será 
publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico de FURNAS.  

14.5. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer hipótese, a 

obrigação da reparação integral do dano causado.  

14.6. O LICITANTE sancionado administrativamente pela prática de atos lesivos contra 

FURNAS, nos termos da Lei n° 12.846/13, publicará a decisão administrativa sancionadora na 
forma de extrato de sentença, cumulativamente:  

a) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação 
do LICITANTE ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional;  

b) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em 
localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; e  

c) em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal do 

referido sítio.  

14.7. A publicação a que se refere o item 14.6 será feita às expensas da pessoa jurídica 

sancionada.  

14.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a FURNAS 
resultantes de ato lesivo cometido pelo LICITANTE, com ou sem a participação de agente 

público.  

14.9. O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e parâmetros dispostos 

em legislação específica, notadamente, na Lei nº 12.846/2013 e no Decreto nº 8.420/2015, 

inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda da aplicação do ato de que trata o 
artigo 21 do Decreto nº 8.420/2015.  

14.10. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a 
possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.  
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14.11. As disposições deste item se aplicam quando o LICITANTE se enquadrar na definição 
legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.846/2013 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Os LICITANTES serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados, em qualquer época. 

15.2. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro (RJ), com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda da presente licitação. 

15.3. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS 

ANEXO III - MODELOS 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO  “A” - DESCRIÇÃO DOS ITENS DE PREÇO E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

  



 
  

 

 
  

Número da Licitação Folha 

PE.CSAQ.A.00158.2019 25/95 

  

 

 

AOP.A.0114  

CLÁUSULA 1ª OBJETO                                                                                                             

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação 

e Recuperação de Estruturas e Equipamentos de Uso Público, para atuar nas dependências do 
Parque Nacional do Itatiaia, localizado no município de Itatiaia, Rio de Janeiro, com 

fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e demais insumos 
necessários à execução dos serviços, de acordo com as especificações constantes no Termo de 

Referência e no Edital.  

1.1. Descrição dos Serviços 
 

1.1.1. O escopo da presente licitação compreende os serviços de manutenção, conservação e 
recuperação de estruturas e equipamentos de uso público, tais como:  

Escopo do Serviço Principais Atribuições 

Manutenção de Trilhas 

 Desobstruir as trilhas de galhos, folhas, troncos, lixo 
ou qualquer outro tipo de materiais; 

 Roçar, cortar ou podar as plantas ao lado das 
trilhas, criando um corredor de vegetação com 

dimensões pré-determinadas; 

 Construir e desobstruir as estruturas de drenagem 

de água superficiais das trilhas, tais como valetas, 
barreiras de pedras, lombadas, etc; 

 Nivelar o piso e o terreno lateral das trilhas com 
ferramentas manuais, segundo informações pré-

determinadas; 

 Realizar cortes e aterros no terreno com 
ferramentas manuais; 

 Reparar e construir rampas, platôs e escadas 
rústicas nas trilhas com ferramentas manuais. 

 

Escopo do Serviço Principais Atribuições 

Sinalização de áreas 

 Indicar e sinalizar áreas danificadas e com riscos de 
acidentes; 

 Produzir e instalar placas rusticas com sinalização, 
informações ou orientativas; 
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 Instalar banners e placas de materiais diversos; 

 Fazer sinalização rústica em rochas, árvores e 

estruturas diversas. 

 

Escopo do Serviço Principais Atribuições 

Manutenção de Estruturas de 
apoio 

 Fazer manutenção de rotina e pequenos reparos em 

bancos, mesas de pic-nic, passarelas, pinguelas, 
pontes de pedestres, guarda-corpos, placas, 

escadas rústicas, trilhas, torres de observação; 
áreas de camping, etc. 

 

Escopo do Serviço Principais Atribuições 

Recuperação de áreas 

degradadas 

 Abrir picadas, construir barreiras de proteção em 
áreas de risco; desobstruir trilhas e vias; 

 Aterro de erosões com uso de ferramentas manuais; 

 Replantio de vegetação em áreas em recuperação 
com solo nu; 

 Estabilização de barrancos com ferramentas 
manuais; 

 Construção e manutenção de drenagens de águas 
superficiais, tais como valetas, barreiras de pedras, 

lombadas, etc. 

 Desobstrução de leitos de pequenos córregos; 

 Retirada e transporte de solo e rochas com emprego 
de ferramentas manuais; 
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Escopo do Serviço Principais Atribuições 

Manejo de espécies exóticas: 

 Manejar os recursos naturais; 

 Executar ações de apoio ao controle ou erradicação 

de espécies vegetais exóticas, sob coordenação de 
equipe de especialistas, por meio de técnicas 

particulares para cada espécie alvo, podendo 
constar de roçada, poda, corte, anelamento entre 

outras ações de controle florestal em campo. 

  Executar ações de apoio ao controle ou erradicação 

de espécies animais exóticas, sob coordenação de 
equipe de especialistas, por meio de montagem de 

armadilhas e apoio para recolhimento posterior. 

 

Escopo do Serviço Principais Atribuições 

Orientação de visitantes 

 Prestar informações ao público e visitantes sobre o 

Parque Nacional do Itatiaia; 

 Identificar necessidades dos visitantes e outros 

usuários: 

 Propor para o Parque Nacional novos serviços a 
serem oferecidos aos visitantes; 

 Difundir informações de educação ambiental; 

 Ordenar o uso público da área;  

 Organizar logística e atividades de grupos de 
visitantes;  

 Reconhecer e indicar espécies de flora e fauna;  

 Propor e descrever roteiros, trilhas e atividades de 
uso público;  

 Monitorar os visitantes nos diversos atrativos; 

1.1.2. O planejamento e coordenação dos trabalhos serão sempre realizados pela equipe 

técnica do Parque, composta, inclusive, por biólogos.  
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1.1.3. O trabalho da equipe terceirizada será executar as ações a eles determinadas pela 
equipe técnica, que são rotineiras em trabalhos de campo de atividades florestais, por 

exemplo: cortar bambu, roçar capim, anelar jaqueiras, cortar árvores, podar arbustos, etc.  

1.1.4. As ações voltadas para espécies exóticas animais serão bem menos frequentes e 

também coordenadas pela equipe técnica, e basicamente constituídas por montagem e 
recolhimento de armadilhas variadas dependendo da espécie alvo (ratos, gatos, cachorros, 

aves, rãs, caramujos, etc). 

1.1.5. Elaboração de Relatórios de Medição dos Serviços. 

1.1.6. Os serviços serão prestados respeitando as normas de segurança, higiene, proteção ao 

meio ambiente, proteção ao trabalhador e as normas trabalhistas vigentes, respeitando a 
jornada de 44 horas semanais. 

1.2 Local (is) de Realização dos Serviços:  

Este serviço será prestado no Parque Nacional do Itatiaia Endereço: Estrada do Parque 

Nacional, Km 8,5 Município: Itatiaia Estado: Rio de Janeiro.  

Os serviços serão executados em toda a área do Parque Nacional do Itatiaia, sendo a equipe 

dividida nas três regiões do parque: Parte Alta, Parte Baixa e Visconde de Mauá. 

CLÁUSULA  2ª DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA                                                                                                        

2.1 A equipe técnica deverá estar à disposição de FURNAS durante toda a vigência do contrato, 

para responder a dúvidas da parte da fiscalização, envio de documentos adicionais ou 
alterações solicitadas pela equipe de FURNAS. 

 
2.2 A equipe técnica deverá ser composta, minimamente, pelos profissionais abaixo listados 

para atender ao escopo dos serviços, devendo ser disponibilizada pela CONTRATADA e 
apresentada em um quadro e detalhada como nos itens a seguir: 

 

02 (DOIS) SUPERVISORES FLORESTAIS (CBO 6301-10) 

A função de SUPERVISOR 
FLORESTAL se destina a planejar, 

orientar e coordenar as tarefas 
dos guias florestais nas seguintes 

atribuições: 

 Supervisionar a equipe de guias florestais;  

 Treinar equipe de trabalho;  

 Providenciar a manutenção de ferramentas e 
equipamentos;  

 Elaborar relatórios.  
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10 (DEZ) GUIAS FLORESTAIS (CBO 6320-05) 

 
 

 

 
 

 
A função de GUIA FLORESTAL se 

destina a executar as atividades 
de manutenção de trilhas, apoio 

ao monitoramento e atendimento 
aos visitantes com as seguintes 

atribuições:  

 

 Manejar os recursos naturais;  

 Fazer manutenção de rotina em equipamentos 

facilitadores e leito de trilhas e áreas afins;  

 Operar motosserra e roçadeira para as atividades 
de manejo de espécies exóticas e manutenção de 

trilhas e áreas degradadas.  

 Realizar a manutenção e lubrificação básica das 

motossserras e roçadeiras;  

 Prestar informações ao público e visitantes, 

identificar necessidades dos visitantes e outros 
usuários, propor para o Parque Nacional novos 

serviços a serem oferecidos aos visitantes;  

 Difundir informações de educação ambiental;  

 Reconhecer e indicar espécies de flora e fauna;  

 Organizar logística e atividades de grupo;  

 Propor e descrever roteiros, trilhas e atividades de 

uso público;  

 Monitorar os visitantes;  

 Ordenar o uso público da área;  

 Indicar e sinalizar áreas danificadas e com riscos 

de acidentes;  

 Abrir picadas, construir barreiras de proteção em 
áreas de risco; desobstruir trilhas e vias;  

 Executar procedimentos de primeiros socorros e 
seguir Plano de Contingência e Resgate;  

 Localizar focos de incêndio e apoiar no seu 
combate;  

 Auxiliar em fiscalização de irregularidades 
ambientais e denunciar irregularidades ambientais;  

 Zelar pela segurança das pessoas sinalizando e 

isolando áreas de risco e de trabalho.  
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2.3 . Comprovação de Experiência e Documentação da Equipe Técnica: 

2.3.1. Os empregados da CONTRATADA na função de Supervisor Florestal (CBO 6301-10) 

deverão preencher os seguintes requisitos: 

 Ensino médio completo, com o mínimo de 02 (dois) anos de experiência na execução 

dos serviços relacionados à função requerida, comprovada através de Currículo 
Profissional. Serão consideradas comprovações de experiência nas atividades de 

Supervisor Florestal ou outra equivalente; 

 Conhecimentos de informática;  

 Habilitação categoria “B” para dirigir automóvel/caminhonete;  

 Comunicar-se, expressar-se oralmente, demonstrar habilidade de redação e demonstrar 
precisão de linguagem;  

 Capacidade de trabalhar em equipe;  

 Capacidade física, proatividade e dinamismo.  

2.3.2. Os empregados da CONTRATADA na função de Guia Florestal (CBO 6320-05) deverão 
preencher os seguintes requisitos: 

 Ensino médio fundamental completo, com o mínimo de 02 (dois) anos de experiência 

na execução dos serviços relacionados à função requerida, comprovada através de 
Currículo Profissional. Serão consideradas comprovações de experiência nas atividades 

de Supervisor Florestal ou outra equivalente; 

 Habilitação para operar motosserra e roçadeira.  

CLÁUSULA 3ª PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

3.1 O prazo de vigência é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual. 

3.2 O prazo de execução será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de emissão da 

ordem de serviço, por FURNAS, que ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data 

da assinatura do contrato. 

3.3 Os prazos previstos neste Contrato poderão ser prorrogados, durante a vigência 

contratual, de forma consensual, por meio de apostilamento, nos limites estabelecidos pela Lei 
13.303/16 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás. 

CLÁUSULA 4ª ORÇAMENTO  

4.1 O orçamento será sigiloso até a fase de homologação desta Licitação, permitindo-se ao 

agente de licitação divulgá-lo, anteriormente, na fase de negociação, se assim entender 
conveniente, conforme art 30, 1, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás. 
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CLÁUSULA 5ª CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E 

PAGAMENTO 

5.1. Critérios de medição: 

5.1.1. Para os serviços ora contratados será adotado o critério de medição, conforme Anexo A 
- Descrição dos Itens de Preço e Critério de Medição. 

 

5.1.2. Diariamente, o representante da CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização de 
FURNAS o Relatório Diário de Acompanhamento dos Serviços, referente a cada dia de 

prestação dos serviços. 
 

5.1.3.  No 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, o representante da 
CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização de FURNAS o Relatório Mensal de 

Acompanhamento dos Serviços, referente ao período da prestação dos serviços. 
 

5.1.4 A medição acima mencionada será validada mensalmente por representante de FURNAS, 

credenciado perante a CONTRATADA, conforme Cláusula - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 

5.1.5. Até o 3º dia útil contado após o recebimento dos subsídios mencionados no §1º, 
FURNAS encaminhará à CONTRATADA a correspondência de medição física e financeira 

(autorização de faturamento), que constitui o fato gerador do faturamento mensal. 
 

5.1.6. O preço proposto deverá contemplar a totalidade dos custos diretos e indiretos, tais 
como: mão de obra, ferramentas, equipamentos, supervisão, administração, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, encargos e contribuições parafiscais, rescisões contratuais, 

tributos, despesas financeiras, operacionais e administrativas, lucro e quaisquer outras aqui 
não mencionadas, porém relacionadas com a prestação dos serviços, desde que previstos no 

rol do artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

5.2 Condições de faturamento e pagamento 

5.2.1. Aprovadas as faturas, FURNAS pagará à CONTRATADA em 30 (trinta) dias corridos, 
contados do dia de apresentação da fatura; 

 
5.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos de cobrança (Notas Fiscais) para 

aprovação de FURNAS em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de 

faturamento. 
 

5.2.3. Para que sejam consideradas aceitas e aprovadas, a(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) 
conter o número do Contrato e estar acompanhada dos documentos necessários à sua 

efetivação e provas de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Dívida 
Ativa da União) e Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS (CRF) e à Justiça do Trabalho (CNDT), sob pena de não ser atendida. A cobrança não 
terá validade antes da ocorrência do evento que autoriza o faturamento. Caso não seja 

atendida essa exigência, o pagamento será prorrogado por tantos dias quantos 

corresponderem ao atraso na entrega da cobrança. 
 

5.2.4. Para que FURNAS possa cumprir, dentro do prazo estabelecido, com a sua obrigação 
relativa ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta deste Contrato, a 
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CONTRATADA deverá observar as seguintes disposições; 
 

5.2.5.  Após a data do evento contratual gerador de faturamento, a CONTRATADA emitirá e 
apresentará a FURNAS, os documentos de cobrança do município de prestação dos serviços, 

no órgão abaixo indicado: 
 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.  

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO – CSPC.A 
A/C: Gestão de Contratos – Contrato nº 80000XXXXX 

Edifício Herm Stoltz 
Av. Presidente Vargas, 409/ 12º andar – Centro 

CEP 20071-003 - Rio de Janeiro – RJ 

5.2.6. As notas fiscais deverão ser emitidas, conforme dados abaixo: 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 
USINA HIDRELÉTRICA DE FUNIL 

Av. Roberto Silveira, s/nº – compl. Rod. Pres. Dutra, Km 316 Prol. da Av. dos Expedicionários 

Bairro: Usina de Funil  
Município: Itatiaia 

Estado: Rio de Janeiro 
CEP 27580-000 

CNPJ: 23.274.194/0019-48 
Insc. Estadual: 81.418.667  

 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

GERÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS SUDESTE – GIS.E  

Estrada Pau da Fome, nº 839 – compl. 817 - Jacarepaguá 
Bairro: Taquara 

Município: Rio de Janeiro 
Estado: Rio de Janeiro  

CEP 22723-497  
CNPJ: 23.274.194/0036-49  

Insc. Estadual: 81.418.667 
 

5.2.7. Entende-se como evento contratual gerador do faturamento os serviços prestados do 

primeiro ao último dia de cada mês. 
 

5.2.8. Os documentos de cobrança deverão indicar o número e o objeto deste Instrumento 
Contratual, não se admitindo, portanto, documentos que façam referência a diversos 

instrumentos contratuais. 
 

5.2.9. No preenchimento de cada Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá colocar na descrição dos 
serviços o município da prestação dos serviços. 

 

5.2.10. As obrigações decorrentes do Contrato serão pagas por FURNAS através de depósito 
na conta corrente da CONTRATADA. Para tanto, fica a mesma obrigada a informar, no 

documento de cobrança, o banco, a agência, a praça e a conta corrente para acatar tais 
créditos, sem o que FURNAS não efetuará os pagamentos. 

 
5.2.11. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base no Contrato, 

não se responsabilizando FURNAS por seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. 
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Em qualquer hipótese, FURNAS não se responsabilizará por acréscimos, bancários ou não, no 
valor das duplicatas, sejam a título de juros, comissão, taxas de permanência e outros. 

5.2.12. FURNAS efetuará o pagamento diretamente à CONTRATADA, não aceitando pagamento 
negociado a terceiros. 

 
5.2.13. Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em 

documento probatório de quitação das obrigações decorrentes do Contrato. 

 
5.2.14. O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alíneas desta Cláusula, no 

que for aplicável, facultará a FURNAS devolver o documento de cobrança e contar novo prazo 
de vencimento, a partir da reapresentação. 

 
5.2.15. Na hipótese de erro, dúvida ou omissão quanto aos documentos de cobrança ou 

faturas, FURNAS poderá a seu exclusivo critério, considerar devida apenas a parcela não 
controvertida. A parcela restante somente será devida, após a solução final da controvérsia e 

decorrido novamente o prazo pactuado com a CONTRATADA. 

 
5.2.16. FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro 

pagamento não previsto no CONTRATO. 
 

5.2.17. Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas em desacordo com a legislação vigente do 
município onde a CONTRATADA esteja estabelecida. 

5.3 Comprovação das obrigações trabalhistas e previdenciárias 

5.3.1 Caso se verifique a inadimplência no pagamento ou depósito, pela CONTRATADA, de 

quaisquer verbas trabalhistas ou previdenciárias devidas aos trabalhadores alocados à 

execução do objeto do CONTRATO, FURNAS deve comunicar o fato à CONTRATADA e reter o 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação 

seja regularizada. 

5.3.2  A retenção deve ser destinada aos pagamentos ou depósitos cujo atraso tenha sido 

verificado, e não desobriga a CONTRATADA dos pagamentos ou depósitos trabalhistas e 
previdenciários vincendos ou das parcelas vencidas que não tenham sido integralmente 

satisfeitas pelo pagamento ou depósito direto feito por FURNAS, em virtude de insuficiência do 
valor da fatura retida.  

5.3.3 A retenção da fatura não exonera a CONTRATADA de eventuais penalidades 

contratuais decorrentes da(s) falta(s) cometida(s), as quais também podem ser descontadas 
de quaisquer parcelas devidas por FURNAS, podendo o CONTRATO, ainda, ser rescindido 

unilateralmente por ato escrito de FURNAS, observado o disposto na Cláusula - RESCISÃO.  

5.3.4 Em não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 

(quinze) dias, FURNAS pode efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados 
da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do CONTRATO e ao 

INSS ou FGTS, conforme o caso, estando FURNAS autorizada, inclusive, ao pagamento de 
verbas rescisórias. Nos casos em que haja impossibilidade, por meio de medidas 

administrativas, de pagamento ou depósito diretamente aos trabalhadores alocados ao 

CONTRATO, ou aos órgãos arrecadadores competentes, FURNAS pode empreender 
providências para a solução por meio de depósito judicial.  

5.3.5 O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado por 
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FURNAS para acompanhar o pagamento das verbas a que se referem a cláusula  5.3.1. 

5.3.6 Os pagamentos previstos caso ocorram, não configuram vínculo empregatício ou 

implicam assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre 
FURNAS e os empregados da CONTRATADA.  

5.3.7 Eventual depósito ou pagamento realizado diretamente por FURNAS tem a finalidade 
exclusiva de prevenir passivo trabalhista, em vista da jurisprudência dominante do Tribunal 

Superior do Trabalho, e não caracteriza a subordinação direta dos trabalhadores alocados à 

execução do objeto do CONTRATO em relação a FURNAS.  

5.3.8 A prova de pagamento aos obreiros ou de depósito direto ao INSS ou FGTS, 

conforme o caso, desonera FURNAS de qualquer dívida em relação à CONTRATADA, até o 
limite do valor comprovado.  

5.3.9 Os valores destinados para o pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências 
legais e verbas rescisórias aos trabalhadores devem ser efetuados por FURNAS à 

CONTRATADA somente na ocorrência do fato gerador. 

CLÁUSULA 6ª HABILITAÇÃO TÉCNICA 

6.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove (m) que  a LICITANTE executou serviços de Manutenção, Conservação 
e Recuperação de Estruturas e Equipamentos de Uso Público  ou similar, pelo período não 

inferior a 03 (três) anos e, que tenham sido cumpridas plenamente todas as condições 
estabelecidas na respectiva contratação. 

6.1.2  Apresentação de Licença para porte e uso de motosserra (LPU), válida, conforme 
Portaria do Ibama nº 149, de 30 de dezembro de 1992, e art. 51 da Lei Federal de nº 

9.605/1998 e art. 57 do Decreto Federal de nº 6.514/2008, onde é considerado crime 
ambiental quem comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de 

vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, estando sujeito às sanções 

legais previstas. 

b) A validade do certificado de que trata o subitem 6.1.2, da Licença de Porte e Uso da 

Motosserra (LPU) deverá ser renovada a cada 2 anos, mediante o pagamento da taxa de 
registro. 

Notas:  

a) Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do 

contrato que lhe deu origem ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, caso em que só será 

aceito mediante apresentação do CONTRATO correspondente. 

b) Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos, será aceito o somatório de 
atestados, desde que façam referência a serviços executados em períodos sucessivos, 

ininterruptos ou não;  

c) Deverão ser disponibilizadas todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, anexando, quando solicitado, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

https://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/motosserra/lpu
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serviços;  

d) Serão aceitos atestados distintos para atendimento às exigências do subitem 6.1, 

porém, caso seja apresentado um único atestado de capacidade técnico/operacional, este 
documento deverá atender, simultaneamente, as exigências da capacitação.  

6.1.3 Os atestados de capacidade técnica-operacional citados CLÁUSULA 6ª apresentados 
pela LICITANTE deverão pertencer à empresa que efetivamente irá fornecer os serviços desta 

licitação, ou seja, a própria LICITANTE.  

6.1.4 É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de 
empresa coligada ou pertencente ao mesmo grupo econômico da LICITANTE. 

6.1.5 É permitida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de 
outra empresa da qual a LICITANTE seja subsidiária integral e/ou de subsidiária integral 

pertencente à LICITANTE, desde que pertencente à mesma atividade econômica. 

CLÁUSULA  7ª REGIME DE EMPREITADA 

7.1 Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão contratados pelo regime de 
empreitada por preço global (art. 42, II da Lei 13.303/2016). 

CLÁUSULA  8ª OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA 

8.1 Quanto à prestação dos serviços: 

a) executar fielmente os serviços objeto deste CONTRATO, de acordo com os documentos 

dele integrantes, em rigorosa observância aos demais detalhes e instruções emanadas ou 
aprovadas por FURNAS, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, 

mas que seja necessário ao perfeito atendimento dos serviços; 

b) responder, em caso de acidente, por todo e qualquer prejuízo sofrido por terceiros, 

inclusive FURNAS, quer sejam danos materiais e/ou pessoais, eximindo FURNAS de qualquer 
responsabilidade; 

c) enviar a FURNAS, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos 

de infração, em que FURNAS conste como infratora, juntamente com um relato dos motivos 
que determinaram a autuação; 

d) obter o consentimento prévio e por escrito de FURNAS antes da eventual publicação de 
quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relativos aos serviços executados de 

acordo com este CONTRATO; 

e) responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações 

legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito judicial, 
relativo a ato cuja prática tenha sido determinada por escrito, por FURNAS, e desde que 

obedecidas fielmente as instruções desta; 

f) reparar e refazer, às suas custas, dentro dos prazos e condições determinadas por 
FURNAS, os serviços em que forem empregados materiais ou técnicas não recomendadas, ou 

aqueles que apresentarem vícios ou defeitos de execução, sem que tal fato possa ser invocado 
para justificar qualquer modificação no prazo contratual; 
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g) atender, prontamente, a todas as reclamações apresentadas pela fiscalização de FURNAS; 

h) acatar o regulamento disciplinar de FURNAS, bem como as Normas de Segurança e 

Higiene do Trabalho; 

i) cumprir e fazer cumprir rigorosamente as leis, portarias e determinações das autoridades 

públicas competentes, em tudo que diga respeito ao objeto deste CONTRATO; 

j) estabelecer horário de trabalho compatível com o que for recomendado pela fiscalização 

de FURNAS; 

k) acatar e respeitar, no tocante à disciplina, segurança e interferência com trabalhos 
simultâneos realizados por FURNAS e/ou terceiros, os regulamentos e normas adotados por 

FURNAS; 

l) promover, quando for o caso, em dias úteis ou não, e de forma plena, a execução dos 

serviços inadiáveis, ou que possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens da CONTRATANTE; 

m) executar o transporte dos empregados, ferramentas e equipamentos necessários em todos 

os locais de execução dos serviços; 

n) os empregados designados para dirigir os veículos deverão ter carteira de habilitação, 

apresentando-as a FURNAS no início dos serviços; 

p) disponibilizar, nas áreas de execução dos serviços, roupeiros de aço de 2 vãos grandes, em 
quantidades suficientes, para a guarda dos objetos pessoais dos funcionários alocados na 

execução dos serviços; 

q) a CONTRATADA deverá possuir toda a documentação que a torne apta a fornecer os 

serviços aqui descritos, assim como a dos seus funcionários que irão trabalhar no interior do 
Parque Nacional de Itatiaia ; 

r) a CONTRATADA deverá ter seguro para seus empregados contra risco de acidentes de 
trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e outros decorrentes de sua condição de empregador, resultantes da execução do 

contrato, conforme exigência legal; 

s) responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimônio do PARNA do Itatiaia  

,por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados ou prepostos; 

t) a CONTRATADA é responsável por promover e custear treinamentos e reciclagens exigidos 

pela regulamentação profissional aos seus funcionários, sendo vedado o repasse de quaisquer 
despesas aos mesmos; 

u) o PARNA do Itatiaia irá promover cursos além dos exigidos pela regulamentação profissional 
de cada funcionário, para atender especificidades como, por exemplo, sobre normas e 

atrativos da Unidade de Conservação; 

v) atender de imediato às solicitações do PARNA do Itatiaia  quanto a substituições da mão-de-
obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

x) instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do PARNA do Itatiaia  
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, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 

z) os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os seus empregados 
no mínimo 01 (uma) vez por semana em dias e períodos diurno e noturno, alternados 

conforme determinação do fiscal do Contrato; 

aa) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito, por seus próprios meios; 

ab) efetuar as rendições necessárias dos seus empregados, de forma que não deixe o posto 
descoberto e nem onere o PARNA do Itatiaia ; 

ac) a CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação, exigidas na LICITAÇÃO; 

ad) FURNAS poderá a seu exclusivo critério, determinar a alteração da sequência e/ou áreas 

dos trabalhos, quando considerar conveniente, fazendo, entretanto, prévia comunicação formal 
à CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

ae) Para as atividades a serem executadas, estão previstas a elaboração de 1 (um) Relatório 

Diário dos Serviços (RDS) e 1 (um) Relatório Mensal de Acompanhamento dos SERVIÇOS. 

ae.1) Na tabela abaixo, segue a relação dos produtos e respectivos procedimentos para 

elaboração destes: 

PRODUTOS PERIODICIDADE QTDE. ESTIMADA 

Relatório Mensal de Acompanhamento dos 

Serviços 
Mensal 1 relatório por mês 

RDS - Relatório Diário de Serviços Diária 
1 relatório por dia 

trabalhável 

8.2. Quanto aos bens: 

a) responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados a bens de FURNAS e/ou de terceiros, 
quando da execução dos serviços; 

b) disponibilizar, desde o início do CONTRATO, todas as ferramentas e equipamentos, 

descritos no escopo deste Termo de Referência, necessários à execução dos serviços, sendo a 
guarda e manutenção em perfeitas condições de uso desses de sua exclusiva responsabilidade; 

c) utilizar as instalações que forem colocadas sob sua responsabilidade para o fim único de 
cumprir o objeto contratual e atender aos interesses de FURNAS, de acordo com as prescrições 

do CONTRATO, bem como zelar por sua segurança, conservação e asseio, e também pela 
limpeza e funcionamento dos bens que as guarnecem, sem quaisquer ônus para FURNAS; 

d) proteger, às suas expensas, equipamentos ou instalações de qualquer espécie, que se 
encontrem nas áreas de atividades laborais, de forma a impedir qualquer dano aos mesmos 

durante as diversas fases de trabalho; 

e) manter e conservar os equipamentos e ferramentas de sua propriedade em quantidades 
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ideais e em condições de permanente utilização, providenciando, sob sua responsabilidade e 
ônus, a manutenção e substituição dos mesmos, quando necessário; 

f) permitir que FURNAS, através de seu(s) representante(s), vistorie sempre suas instalações 
e os bens que utilizar para executar os serviços contratados; 

g) fornecer, sem qualquer ônus para FURNAS, todas as ferramentas, equipamentos e 
materiais constantes dos anexos a este instrumento, os quais deverão ser objeto de 

fiscalização por FURNAS na data de início dos serviços e sempre que ela julgar conveniente; 

h) a substituição de qualquer produto só poderá se efetuada mediante prévia e expressa 
autorização da Fiscalização de FURNAS e ICMBio; 

i) relacionar em formulário timbrado da CONTRATADA e protocolar junto a FURNAS, todas as 
ferramentas, equipamentos, veículos e outros, colocados à disposição dos serviços de FURNAS, 

para que ao término da vigência do CONTRATO haja autorização para a retirada dos mesmos; 

j) retirar dos locais da prestação dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

de encerramento do Contrato ou de rescisão do mesmo, todo e qualquer material de sua 
propriedade, bem como deixar os locais referidos de propriedade de FURNAS em perfeitas 

condições de limpeza, conservação e funcionamento, de modo a serem utilizados 

imediatamente, sem solução de continuidade, sob pena de incorrer na multa prevista na 
Cláusula 18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do CONTRATO; 

k) manter sistema de identificação visual em todos os equipamentos, ferramentas e veículos 
de sua propriedade, que forem utilizados para a perfeita execução dos serviços ora 

contratados; 

l) solicitar, quando da ocorrência de acidentes que venham a acarretar danos aos bens de 

propriedade de FURNAS postos à sua disposição, a presença do(s) representante(s) de 
FURNAS para constatação do fato e notificá-la, de imediato e por escrito, dos danos causados; 

m) providenciar e custear as reposições e/ou os reparos necessários de bens de propriedade 

de FURNAS e/ou de terceiros, os quais tenham sido danificados em consequência de atividade 
da CONTRATADA na execução dos serviços objeto deste CONTRATO; 

n) A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos previdenciários, tributários, 
fiscais e parafiscais resultantes da execução do CONTRATO; 

8.3 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras estipuladas no 
CONTRATO: 

a) executar fielmente o objeto do CONTRATO, de acordo com suas cláusulas e condições e 
em rigorosa observância às normas e processos técnicos e tudo mais que necessário for a sua 

perfeita execução, garantindo-o contra eventuais falhas de mão de obra, impropriedade dos 

métodos de execução ou má qualidade dos materiais fornecidos, respondendo na forma da lei 
por quaisquer questões do objeto do CONTRATO; 

b) executar o objeto do CONTRATO, de acordo com a legislação vigente e dos demais 
documentos integrantes do processo licitatório, em consonância com as comunicações 

emanadas de FURNAS e ICMBio ou por eles aprovadas; 



 
  

 

 
  

Número da Licitação Folha 

PE.CSAQ.A.00158.2019 39/95 

  

 

 

AOP.A.0114  

c) manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação; 

d) não subcontratar, ainda que parcialmente, nem transferir a terceiros, no todo ou parte, o 

objeto ora contratado; 

e) não se valer do CONTRATO para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia ou caução nem, em hipótese alguma, utilizar os direitos de crédito a serem auferidos 

em função da execução dos serviços em quaisquer operações de desconto bancário, a não ser 
que expressa e previamente autorizado por escrito por FURNAS; 

f) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se 
verificarem adulterações, vícios, defeitos, incorreções, ou seja de qualidade inferior, e que não 

atendam ao especificado por FURNAS e ICMBio e as condições do CONTRATO;  

g) responder pela qualidade e adequação dos métodos utilizados, provisão de pessoal e 

materiais de consumo necessários, quando previstos, ao perfeito fornecimento; 

h) reparar, exclusivamente às suas custas e dentro do prazo ajustado, qualquer dano 

causado a FURNAS durante a execução do objeto do CONTRATO; 

i) atender às normas de segurança e higiene industrial do seu estabelecimento, em 
consonância com a legislação vigente; 

j) cumprir as normas e legislação vigente sobre a proteção ao Meio Ambiente, para impedir 
e/ ou minimizar os impactos negativos sobre o Meio Ambiente local, relativos ao fornecimento; 

k) arcar com todas as despesas de seu pessoal, respondendo pelos encargos fiscais, 
trabalhistas, securitários e previdenciários; 

l) retirar dos serviços qualquer empregado que, a critério de FURNAS e ICMBio, seja julgado 
inconveniente ao bom andamento dos trabalhos; 

m) fornecer todos os materiais e serviços, próprios à execução dos trabalhos, competindo-lhe, 

ainda, o fornecimento das demais utilidades indispensáveis ao cumprimento do objeto 
contratual; 

n) refazer, exclusivamente às suas custas e dentro do prazo fixado por FURNAS, os serviços 
executados com vícios ou defeitos, sem que tal fato possa ser invocado para justificar 

modificações nos prazos contratuais;  

o) facilitar a ação de FURNAS e do ICMBio, provendo acesso aos serviços em execução, e 

atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 

p) preparar e fornecer aos seus empregados o formulário PPP, quando exigível, na forma da 

Lei; 

q) apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir do recebimento de FURNAS 
dos subsídios necessários, e manter no local da prestação dos serviços os laudos técnicos e 

documentos exigidos na legislação previdenciária vigente (LTCAT, PCMSO, PGR e PPRA) 
quando pertinentes aos serviços executados, devidamente atualizados; 
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r) apresentar a FURNAS anualmente, ou a qualquer tempo, quando lhe forem solicitados, os 
referidos laudos técnicos e documentos, sob a responsabilidade de sofrer as penalidades 

previstas no CONTRATO; 

s) enviar a FURNAS, caso as atividades exercidas pelos trabalhadores não permitam a 

concessão de aposentadoria especial nos termos da legislação previdenciária vigente, 
juntamente com sua nota fiscal ou fatura, declaração neste sentido e sob as penas da lei, o 

que será condição para a liberação dos pagamentos e eventual aplicação das penalidades 

previstas no CONTRATO; 

t) responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações 

legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito relativo a 
ato cuja prática tenha sido determinada, por escrito, por FURNAS, e, desde que, obedecidas 

fielmente as instruções desta; 

u) refazer às suas custas e no prazo determinado por FURNAS e ICMBio, os serviços 

realizados com vícios ou defeitos bem como aqueles em desacordo com este Contrato; 

v) enviar a FURNAS e ao ICMBio, até 10 (dez) dias contados da data da assinatura do 

CONTRATO, cronograma contendo o período previsto para a realização de cada evento; 

w) durante quaisquer das etapas dos trabalhos do presente OBJETO, a CONTRATADA deverá 
prover acesso a FURNAS a todos os dados; 

x) a CONTRATADA deve, sempre que for constatada qualquer dúvida por parte de FURNAS e 
do ICMBio, prover explicações sobre os trabalhos; 

y) a CONTRATADA deve se comprometer a realizar as revisões dos trabalhos indicadas por 
FURNAS e ICMBio, quando aplicável; 

z) a CONTRATADA também deverá ter seguro de vida para todos os funcionários que irão 
trabalhar no interior do PARNA do Itatiaia; 

aa) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimônio do PARNA do Itatiaia, 

por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados ou prepostos; 

bb) atender, de imediato, às solicitações do PARNA do Itatiaia quanto a substituições da mão 

de obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

cc) a CONTRATADA não terá responsabilidade pelo atraso na execução dos serviços, 

resultante de caso fortuito ou força maior, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, em vigor. 

8.4. Quanto aos Uniformes, Equipamentos e Acessórios  

8.4.1 Previsão de quantitativo de uniformes  

 

Conjunto semestral: 
 

o 04 (quatro) camisetas manga curta; 
o 02 (duas) camisetas manga comprida;  

Conjunto Anual: 
 

o 3 (três) calças; 

o 1 (um) cinto; 
o 1 (um) capa de chuva; 
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o 1 (um) gandola; 

o 1 (um) jaqueta de frio; 
o 1 (um) boné; 

o 1 (um) bota cano alto; 
o 2 (dois) macacões.  

 

 

8.3.2 Especificação dos Uniformes  

a) CALÇA COMPRIDA – Cor verde musgo: TECIDO: CedroTech RS: tecido misto (57% algodão 
e 43% poliéster) Rip Stop com resistência ao rasgo. Possui reforço na trama e urdume, 

formando uma trama quadriculada dificultando o esgarçamento e impedindo que o rasgo se 
propague. Devido à composição do tecido, não necessita o uso de ferro de passar após 

lavagem. Sua gramatura confere proteção UV. Modelo BDU (Battle dress uniform).  

DETALHES DO MODELO - Cós postiço com 4,5 cm de largura; 1 botão e 1 caseado no sentido 
horizontal; vista embutida com zíper metálico resistente; 7 passantes com 5,5 cm de 

comprimento por 1 cm de largura; 2 bolsos frontais embutidos, com aberturas oblíquas, tipo 
americano, com 15cm de profundidade; 2 bolsos chapados centralizados nas costuras laterais, 

1 em cada perna, na altura da coxa, com 2 pregas tombadas para trás, sendo o lado traseiro 
do tipo fole e tendo cada bolso fechamento através de portinhola fechada por tira única de 

velcro de no mínimo 2 cm de largura, iniciando de 1,5cm a 2cm da borda da portinhola; 2 
bolsos traseiros embutidos, com portinhola fechada por tira única de velcro de no mínimo 2 cm 

de largura, iniciando a 1,5 cm da borda da portinhola; cadarço embutido na extremidade 

inferior da perna (na barra) para ajuste no tornozelo. Reforço de tecido nos joelhos e 
virilha/gancho, como proteção contra desgaste, principalmente por fricção e no caso do gancho 

para evitar o rasgo na costura devido a movimentos amplos das pernas nas atividades de 
campo. No bolso esquerdo na lateral da perna deverá ser estampado na portinhola o logotipo 

do PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA nas cores originais (ou da unidade de conservação, caso 
seja outra), com as linhas e letras em cor branca, e na portinhola do bolso direito lateral os 

dísticos A SERVIÇO, na cor amarela.  

Referência visual: 
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b) CAMISA: tipo camisa de malha de algodão de mangas curtas e compridas. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO: 

Composição ................................................................... Malha 100% Algodão  
Peso gr/m2 (STD) ............................................................165  

Largura ...........................................................................1,61m  
Fios/CM: Urdume ..............................................................46,45  

Trama .............................................................................19,90  

Cor ..................................................................................Verde Oliva  

DETALHES DO MODELO - Gola redonda careca com pesponto duplo, mangas curtas com 

bainha pespontada, mangas compridas com punhos com ribana tipo 1/1; tecido único nas 
costas, identificação com estampado na cor amarela: “A SERVIÇO DO:” e logo abaixo em 

branco: “PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA– ICMBio/MMA” . Na frente, estampa central do 
logotipo do Parque Nacional do Itatiaia nas cores originais com as linhas e letras em branco. 

Bordado do logotipo do ICMBio no braço esquerdo nas cores originais e do logotipo da empresa 
CONTRATADA no braço direito.  

Verificar o esquema visual de identificação de estampado conforme no layout abaixo: 

 

 

c) BONÉ: Com bordado: Confeccionado em brim peletizado, com entretela frontal e aba lisa, 

regulagem traseira com velcro, cor verde oliva. Deverá conter bordado frontal com o texto “A 
SERVIÇO DO” (na cor amarela) logo acima do logotipo do Parque Nacional do Itatiaia, nas 

cores definidas do logotipo, com as linhas e letras na cor branca.  
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Referência visual: 

 

 

d) JAQUETA DE FRIO: Confeccionada em Nylon, com proteção impermeabilizante (Satin semi-
impermeabilizado), cor verde oliva. Possui dois bolsos frontais na parte inferior, embutidos, 

com abertura em diagonal e espelho na borda. Possui um bolso frontal com tampa na parte 
superior esquerda, com fechamento de velcro ®; Possui zíper trator de plástico resistente com 

acabamento e extremidades em alumínio, com aba corta vento (Storm flap); Possui 
fechamento nos punhos e na barra com ribana tipo 1/1; Bordados: No bolso superior esquerdo 

frontal da jaqueta o logotipo do Parque Nacional da Tijuca bordado nas cores originais (com as 
linhas e letras em cor branca). Dísticos estampados nas costas na cor amarela em caixa alta – 

A SERVIÇO DO e logo abaixo, em branco: PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA – ICMBio/MMA. 

Bordado do logotipo do ICMBio no braço esquerdo nas cores originais e do logotipo da empresa 
CONTRATADA no braço direito. Faixa reflexiva contínua com 2,5cm de largura na região 

lombar na parte traseira e no espelho da borda dos bolsos frontais inferiores. Verificar o 
esquema visual de identificação de estampado conforme no layout abaixo:  

Referência visual:    
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e) CAPA DE CHUVA:  

TECIDO 

Composição ...................................................................Tecido Plastificado (trevira)  

Tenacidade (Tipo) ...........................................................KP 500  

Peso gr/m² ....................................................................400 30  

Espessura (mm) ..............................................................0,40 0,04  

Alongamento (%) ............................................................20/20  

Rasgamento ....................................................................12/12  

Deslocamento (kg/5cm) ....................................................3,3/3,3  

Cor .................................................................................Amarelo Ouro 

DETALHES DO MODELO - Capa de mangas compridas, com comprimento até abaixo do joelho, 
com capuz embutido. Fechamento frontal feito por no mínimo 5 botões de pressão metálicos, e 

uma abertura horizontal na parte traseira da capa para ventilação (na parte intermediária 
entre o ombro e o cotovelo). - Dísticos estampados nas costas na cor amarela em caixa alta – 

“A SERVIÇO DO” e logo abaixo, em branco: PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA – ICMBio/MMA. 

f) GANDOLA: de mangas compridas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TECIDO: CedroTech RS: 

tecido misto (57% algodão e 43% poliéster) Rip Stop com resistência ao rasgo. Possui reforço 

na trama e urdume, formando uma trama quadriculada dificultando o esgarçamento e 

impedindo que o rasgo se propague. Devido à composição do tecido não necessita o uso de 
ferro de passar após lavagem. Sua gramatura confere proteção UV. Modelo BDU (Battle dress 

uniform). Cor: bege.  

DETALHES DO MODELO - Camisa masculina manga longa, frente aberta com bainha com 

pesponto simples, com abotoamento caseado no sentido vertical, bainhas fixas com pesponto 
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simples; cava, ombro e espalda todos com pesponto duplo; barrentes nos ombros com 
pesponto duplo 4,5cm de largura por 13cm de comprimento, fechadas com botões e caseados, 

2 bolsos frontais chapados com as bordas chanfradas, com portinholas fechadas com botões 
caseados em cada bolso, parte inferior da portinhola também chanfrada. Entrada para caneta 

na portinhola do bolso esquerdo, no lado próximo à abertura frontal, com travetes para 
reforçar os cantos. Punhos reforçados, com pespontado duplo, com abotoamento caseado em 

duas medidas. Reforço de tecido nos cotovelos, como proteção contra desgaste, 

principalmente por fricção. Costurada logo acima da portinhola do lado esquerdo, uma tira de 
velcro fêmea na mesma cor do tecido da camisa, medindo 14 cm x 2,5 cm. Tarjeta de 

identificação na mesma cor da camisa, medindo 14 cm X 2,5 cm com fechamento em velcro 
macho, bordado com nome de guerra em letras maiúsculas na cor preta de 1,5 cm de altura 

(ou menor, caso necessário) e na cor vermelha tipo sanguíneo com fator RH bordados, no 
mesmo tamanho das letras pretas. Faixas reflexivas abaixo da região lombar, contínua em 

toda a camisa no sentido horizontal (nas costas e na frente), com 2,5cm de largura. Bordados: 
No bolso esquerdo frontal da gandola, o logotipo do Parque Nacional do Itatiaia bordado nas 

cores originais (com as linhas e letras em preto). Dísticos estampados nas costas na cor 

laranjado escuro em caixa alta – “A SERVIÇO DO” e logo abaixo, em preto: “PARQUE 
NACIONAL DO ITATIAIA – ICMBio/MMA”. Bordado do logotipo do ICMBio no braço esquerdo 

nas cores originais e do logotipo da empresa CONTRATADA no braço direito. Verificar o 
esquema visual de identificação de estampado conforme no layout abaixo: 

 

g) BOTA CANO ALTO PARA EQUIPE DE TRILHAS: Modelo referência: Bota Tática - Comando 

Dry - Milipol/Nômade.  

- Cor: Preta, verde escuro ou marrom;  

- Solado: Amazonas Segall com resistência a altas temperaturas e excelente aderência em 
pisos escorregadios; Com desenho de travas multidirecionais para permitir eficiente tração, 

frenagem e estabilidade em vários tipos de piso;  

- Altura média do cano (número 40): 24 cm (9 1/2'');  

- Completamente impermeável até a altura de 14 cm (número 40);  

- Peso aproximado: 1,4 Kg (par);  

- Cabedal: Nobuck tático prensado hidrofugado pré-amaciado de 2,2mm;  
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- Biqueira em borracha anti-impacto;  

- Membrana impermeável e respirável fornecida pela Sympatex Technologys;  

- Costuras seladas;  

- Formato adaptado aos pés dos brasileiros;  

- Garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação;  

- Assistência técnica e ressola na fábrica.  

Referênciavisual:  

 

 

 

 

 

 

8.5 Ferramentas e Equipamentos  

8.5.1 A CONTRATADA deverá fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários para o trabalho. 

8.5.2 A CONTRATADA deverá fornecer 5 (cinco) roçadeiras e 3 (três) motoserras com os 
devidos insumos e previsão de manutenção. Ao final do CONTRATO estes equipamentos serão 

devolvidos à empresa.  

8.5.3 Anualmente, a CONTRATADA deverá fornecer as ferramentas abaixo descritas nas 

quantidades estipuladas. Esse material será consumido durante os trabalhos realizados, não 
sendo prevista sua devolução.  

FERRAMENTAS QUANTIDADE 

Enxada larga de aço carbono com cabo de 1,50m  15 

Pá de bico com cabo de madeira número 4  5 

Enxadão largo de aço carbono com cabo de madeira de 1,30m  6 

Foice roçadeira em aço carbono com cabo de 1,10m  12 

Facão com bainha de 20 polegadas  12 

Carrinho de mão com estrutura e caçamba metálica de 60 litros e pneu 
maciço  

6 
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Alavanca sextavada em aço maciça 1,5m x 1 polegada 7 

Marreta de 6kg com cabo  4 

Machado com cabeça redonda tamanho 3.5 e cabo de madeira de 90cm  3 

Lima chata 12 polegadas  60 

Lima redonda 8 polegadas 12 

Notas: 

1. Para os itens acima, a CONTRATADA deverá fornecer de acordo com as quantidades 

descritas, para cada empregado, na periodicidade definida, devendo substituí-los quando 
necessário. 

2.  Os EPI’s fornecidos deverão possuir Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão 
competente. 

3. As quantidades acima não devem ser entendidas como mínimas ou máximas, podendo 
FURNAS ou ICMBio exigir a substituição dos mesmos quando for necessário.  

CLÁUSULA 9ª OBRIGAÇÕES DE FURNAS 

9.1 Constituem-se obrigações de FURNAS, além de outras previstas neste TERMO 
CONTRATUAL: 

a) fiscalizar a prestação dos serviços ora contratados, sem que daí advenha qualquer redução 
das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA; 

b) permitir, aos empregados da CONTRATADA, a utilização do restaurante e dos serviços 
médicos ambulatoriais de emergência, nas localidades e nos horários em que FURNAS 

mantiver tais serviços;  

c) fornecer à CONTRATADA com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a 

programação dos serviços normais, e com certa antecedência, a programação em caráter 

excepcional ou que devam ser executados em sábados, domingos feriados ou outros, ou em 
horários extraordinários, bem como os horários permitidos para o trabalho; 

d) permitir que, ao término do TERMO CONTRATUAL, a CONTRATADA retire dos locais da 
prestação dos serviços, os equipamentos, as ferramentas, os veículos e as máquinas de sua 

propriedade; 

e) providenciar, locais para troca de roupa do pessoal da CONTRATADA e para guarda de 

equipamentos, materiais, utensílios e tudo mais que se fizer necessário à execução dos 
serviços; 

f) notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que 

encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção; 
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g) fornecer à CONTRATADA os subsídios necessários para a elaboração dos laudos técnicos e 
documentos previstos na legislação previdenciária em vigor; 

h) exigir da CONTRATADA os laudos técnicos e documentos previstos na legislação 
previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR e PPRA); 

i) exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da Lei, de que as 
atividades exercidas pelos segurados, empregados no presente TERMO CONTRATUAL, não 

estão sujeitas à concessão de aposentadoria especial. 

CLÁUSULA 10ª VISITA TÉCNICA 

10.1 Para efeito de elaboração de sua proposta, o LICITANTE poderá conhecer os locais de 

prestação dos SERVIÇOS e as respectivas condições que os mesmos apresentam, obtendo 
quaisquer outras informações que entenda necessárias ao estudo e preparo da citada 

proposta. 

10.2 O LICITANTE não poderá, em hipótese alguma, propor posteriores modificações nos 

preços e condições constantes de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e 
informações sobre os SERVIÇOS, condições de realização dos mesmos ou quaisquer outras 

relativas ao objeto deste EDITAL, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de SERVIÇOS. 

 

CLÁUSULA  11ª SUBCONTRATAÇÃO, PARCIAL, TOTAL, A DAÇÃO EM GARANTIA E A 
CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

11.1 Ficam vedadas a subcontratação, parcial ou total, a dação em garantia e a cessão ou 
transferência deste CONTRATO a terceiros. 

11.2 O descumprimento desta cláusula ensejará a rescisão do Contrato, bem como, sujeitará 
a CONTRATADA às sanções estabelecidas neste Contrato. 
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ANEXO  “A” - DESCRIÇÃO DOS ITENS DE PREÇO E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO, PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE 

NACIONAL DO ITATIAIA, PERTENCENTE AO INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

ITATIAIA, RIO DE JANEIRO.  

Função: Supervisor Florestal 

Descrição: Prestação dos serviços de supervisão florestal, verificando o cumprimento do 
especificado em Contrato. 

Inclui: Serviços de supervisão florestal da equipe de guias florestais, contemplando tudo o 

mais que for necessário para a execução dos serviços, objeto do presente TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Fornecimento de FURNAS: Não há.  

Medição: Será efetuada mensalmente, mediante apresentação de relatórios mensais pela 

CONTRATADA, que serão aprovados por FURNAS, considerando o disposto abaixo: 

§1º - O preço indicado na Planilha de Preços contempla, mas não se limita a:  

a) Os salários diretos e indiretos, em conformidade com a legislação trabalhista vigente; 

b) Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, inclusive seguros, verbas 

rescisórias, repouso semanal e feriados, na forma da legislação vigente;  
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c) Todos os tributos federais, estaduais e municipais, bem como encargos sociais e 
contribuições parafiscais;  

d) Os uniformes, EPI’s, ferramental, vale transporte e alimentação;  

e) Na composição desse item, considerar todo material de fornecimento da Contratada. 

§2º - Caso não seja realizado a supervisão dos serviços de forma adequada, o pagamento 
desse item será parcial, conforme alínea abaixo:  

a) Será descontado do valor da coluna “Preço Unitário” da planilha de preços “Supervisor 

Florestal”, apresentada pela CONTRATADA, o valor correspondente às horas de inexecução 
parcial ou total dos serviços.  

Função: Guia Florestal 

Descrição: Prestação dos serviços de manutenção, conservação e recuperação de estruturas e 

equipamentos de uso público do Parque, através de guias florestais, verificando o cumprimento 
do especificado em Contrato. 

Inclui: Manutenção de trilhas, sinalização de áreas, manutenção de estruturas de apoio, 
recuperação de áreas degradadas, manejo de espécies exóticas e orientação de visitantes e 

tudo mais o que for necessário para a execução dos serviços objeto do presente TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

Fornecimento de FURNAS: Não há.  

Medição: Será efetuada mensalmente, mediante apresentação de relatórios mensais pela 
CONTRATADA, que serão aprovados por FURNAS, considerando o disposto abaixo: 

§1º - O preço indicado na Planilha de Preços contempla, mas não se limita a:  

a) Os salários diretos e indiretos, em conformidade com a legislação trabalhista vigente; 

b) Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, inclusive seguros, verbas 
rescisórias, repouso semanal e feriados, na forma da legislação vigente;  

c) Todos os tributos federais, estaduais e municipais, bem como encargos sociais e 

contribuições parafiscais;  

d) Os uniformes, EPI’s, ferramental, equipamentos, vale transporte e alimentação;  

e) Na composição desse item, considerar todo material de fornecimento da Contratada. 

 

§2º - Caso não seja realizado a supervisão dos serviços de forma adequada, o pagamento 
desse item será parcial, conforme alínea abaixo:  

a) Será descontado do valor da coluna “Preço Unitário” da planilha de preços “Supervisor 
Florestal”, apresentada pela CONTRATADA, o valor correspondente às horas de inexecução 

parcial ou total dos serviços.  
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ANEXO II – PLANILHAS DE PREÇOS 
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PLANILHA 1 - PLANILHA DE PREÇOS 

 

I
te

m
 

Descrição Qt 

Fornecimento 

Impostos 

(%) 
Preços  

ISS 

Preço 

Unitário 
(R$) 

Preço Total 

(R$) 

001 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE USO 
PÚBLICO, PARA ATUAR NAS 
DEPENDÊNCIAS DO PARQUE NACIONAL 

DO ITATIAIA,  LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE ITATIAIA, RIO DE 
JANEIRO. 

 

30 

meses 
 

  

 
PREÇO TOTAL COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS 

 
 

 

Nota: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO  

O LICITANTE deverá apresentar a sua PROPOSTA em papel timbrado da empresa, com as 

folhas rubricadas por funcionário autorizado pela mesma, identificando o objeto licitado e 
preenchendo todos os itens da Planilha de Composição, conforme abaixo: 

Quadro Resumo 

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 
ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO, PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS 

DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, RIO 

DE JANEIRO. 

Cargo Quantidade Observação Período 

SUPERVISORES 

FLORESTAIS (CBO 

6301-10) 

02 

Empregados 

Inclui ferramentas, 

equipamentos, uniforme, 

EPIs/EPCs, insumos etc, e 

deslocamento até o local de 

trabalho. 

30 meses a partir 

da data da 

assinatura do 

contrato. 
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GUIAS FLORESTAIS 

(CBO 6320-05) 

10 

Empregados 

Inclui ferramentas, 

equipamentos, uniforme, 

EPIs/EPCs, insumos etc, e 

deslocamento até o local de 

trabalho. 

30 meses a partir 

da data da 

assinatura do 

contrato. 

OBSERVAÇÕES 

1) As propostas deverão ser apresentadas conforme modelos estabelecidos neste Anexo. 

2) O LICITANTE, ao preencher sua Proposta no ComprasNet, deverá considerar como Preço 
Unitário o valor total estimado da contratação da Tabela anterior. 

3) A quantidade prevista na tabela acima é somente para efeito de estimativa do valor 
contratual. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as quantidades efetivamente realizadas e 

devidamente aprovadas pela Fiscalização. 

4) A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.  

________________, ____ de ______________ de XXX. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da Empresa 
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ANEXO III – MODELOS 
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MODELO 1 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

(em papel timbrado da CONTRATADA) 

A 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

RIO DE JANEIRO – RJ 

 

REF: Pregão PE.CSAQ.A.00158.2019 

 

Prezados Senhores 

Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão do 
pregão, para a licitação em referência, cujo objeto é ............................ no valor total de R$ 

......... (.........), discriminado nas Planilhas de Preços anexas, elaboradas de acordo com os 

modelos de planilhas fornecidos no Edital supramencionado. 

Ratificamos que tomamos conhecimento dos princípios e normas constantes dos “Princípios e 

Normas de Conduta Empresarial na Relação de FURNAS com os Fornecedores”, bem como de 
todas as informações e condições para o fornecimento e que foram levadas em consideração, 

para elaboração da proposta, as características particulares do objeto desta licitação e 
assumimos exclusiva e integral responsabilidade pelo fornecimento, nos comprometendo a 

cumprir integralmente todas as condições técnicas e comerciais definidas no Edital 
supramencionado. 

                             ___________, ____ de ______________ de ______. 

(representante(s) legal(is) – Nome/Cargo) 
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DADOS DO LICITANTE 

Proposta n°:  

Razão Social:  

CNPJ do Estabelecimento do Faturamento:  

Inscrição Estadual:  

Endereço:  

E-MAIL para contato:  

Telefone para Contato:                                                      

Banco para depósito:   

Agência:                    

Conta Corrente:  

Praça:  
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MODELO 2 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 

 

A 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 
RIO DE JANEIRO – RJ 

 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: 

CNPJ: 
Inscrição Estadual: 

Endereço: 
Representante Legal Sr.(a): 

Carteira de identidade nº: 
CPF nº: 

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto nos incisos I e IV a VIII artigo 38 da Lei 

nº 13.303/2016 e item 3.4.1 das CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO que:  

I -  não possui em seus quadros administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de 
economia mista contratante;   

II  – não é constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  

III - não possui em seus quadros administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea;  

IV - não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

V-  não possui em seus quadros administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VI - não possui nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 

mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  

 

               _____________,____ de _____________ de _______. 

                              

__________________________________________ 

    (representante legal - firma reconhecida) 
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MODELO 3 

GARANTIA – FIANÇA BANCÁRIA 

Rio de Janeiro, 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

Rua Real Grandeza , nº 219 – Rio de Janeiro – RJ 
 

1.  Ciente de que entre FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa concessionária de 

serviço público de energia elétrica, com sede e Escritório Central na Rua Real Grandeza no 219, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda sob o no 23.274.194/0001-19, adiante designada FURNAS, e 
__________________________, com sede na _________________(Cidade e Estado), inscrita 

no citado Cadastro, sob o no _________________, doravante denominada AFIANÇADA, foi 
celebrado, em ____________________________, o TERMO CONTRATUAL no ___________, 

tendo por objeto _____________________, TERMO CONTRATUAL este que integra a presente 
Fiança, tal como se todos os seus termos e condições fossem aqui transcritos, o Banco 

________________________, obrigando-se por si e eventuais sucessores, garante FURNAS 

pelo fiel e perfeito cumprimento de todas e cada uma das obrigações assumidas pela 
AFIANÇADA no instrumento aludido, até o valor de R$_________________ 

(__________________________), incluindo, mas não se limitando a: (a) prejuízos advindos 
do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 

previstas; (b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; (c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela 

Administração à contratada; e (d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela contratada. 

2. Imediatamente após aviso escrito de FURNAS informando a quantia devida pela 

AFIANÇADA, em razão da inobservância das obrigações estipuladas no TERMO CONTRATUAL 
acima referido, ou em virtude de pagamento, a qualquer título, feito por FURNAS a terceiros 

credores da AFIANÇADA, por motivo do TERMO CONTRATUAL no ________, este Banco, como 
fiador e principal pagador, depositará em nome de FURNAS, no estabelecimento bancário por 

ela indicado, a citada quantia, até o limite da presente Fiança. 
3. O Banco renuncia expressamente a qualquer notificação prévia por modificações que 

FURNAS e a AFIANÇADA venham a introduzir no TERMO CONTRATUAL no__________, no 
curso de sua execução, exceto se houver alteração do seu valor total. 

4. Esta garantia terá validade até 03 (três) meses após o término do prazo de vigência 

contratual, obrigando-se o Banco a, antes de considerá-la vencida, obter de FURNAS a 
confirmação de que os serviços foram efetivamente aceitos e de que a AFIANÇADA adimpliu 

todas as obrigações estabelecidas no TERMO CONTRATUAL nº________________. 
5.  Declaram os signatários da presente, sob as penas da lei, que estão devidamente 

habilitados a firmá-la, conforme___________ (artigo ___ dos Estatutos Sociais, ou 
procuração, ou _____________). 

6.  O Banco renuncia, também, expressamente, através da presente, ao benefício de ordem 
estatuído no Artigo 827 do Código Civil Brasileiro em vigor. 

 

7.   Fica eleito, para solução de controvérsias derivadas da presente garantia, o foro da 
Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que o seja. 
 

Assinaturas dos representantes do Banco 
 

___________________________________________________ 
(Firmas reconhecidas) 
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MODELO 4 

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA TÉCNICA 

 

 

 

______________________________ (LICITANTE), inscrito no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is) o(s) 

Sr.(s)____________________________________________, portador(es) da(s) identidade(s) 
nº(s) ____________________________ e do(s) CPF(s) nº(s) ___________________, 

DECLARA(M) e AFIRMA(M), para efeito de preparo da PROPOSTA na Licitação 
PE.CSAQ.A.00158.2019, que declina do direito de fazer a visita aos locais de execução dos 

SERVIÇOS a ser contratados nesta Licitação, restante patente que não poderá alegar 
futuramente estar prejudicado no certame para executar o objeto da contratação, em razão do 

desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição do local da prestação de 
SERVIÇO. 

 

 

 

 

 

   ___________,____ de __________ de 2019. 

 

 

 

 ______________________________ 

 representante(s) legal(is) 

 firma reconhecida 
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MODELO 5 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DECLARAÇÃO 
NA FORMA, ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF 

(apresentar em papel timbrado da empresa) 

A 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 
RIO DE JANEIRO – RJ 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:  

CNPJ:  

Inscrição Estadual:  

Endereço:  

Representante Legal Sr(a): 

Carteira de identidade nº: 

CPF nº: 

 

1. DECLARA, sob as penas da lei que: 

1.1. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

1.2. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do artigo 1º, e no inciso III, do artigo 5º, 

da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

1.3. Não está sob os efeitos de sanção restritiva de direito decorrente de infração 

administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei 9.605/98 – Lei de 
Crimes Ambientais. 

2. DECLARA, outrossim, conhecer e comprometer-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no 
que couber, o Código de Ética e de Conduta das Empresas ELETROBRAS e o documento 

intitulado “Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação de Furnas com seus 
Fornecedores”, que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.furnas.com.br – 

links “A Empresa” e “Fornecedores”, respectivamente. 

 

 

___________, ____ de ______________ de _____. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante legal da Empresa 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
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MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção, 

Conservação e Recuperação de Estruturas e Equipamentos de Uso Público, para atuar nas 
dependências do Parque Nacional do Itatiaia, pertencente ao Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, localizado no município de Itatiaia, Rio de Janeiro. 

CONTRATADA: 

Valor: Licitação: PE.CSAQ.A.00158.2019 
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM FURNAS CENTRAIS 

ELÉTRICAS S.A. – CONTRATANTE E..............., TENDO POR 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE USO 

PÚBLICO, PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE 

NACIONAL DO ITATIAIA, PERTENCENTE AO INSTITUTO CHICO 
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO, 

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, RIO DE JANEIRO. 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa concessionária de serviço público de energia 

elétrica, com sede e Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Rua Real Grandeza, no. 219, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda sob o no. 23.274.194/0001-19, neste ato denomina de FURNAS, e de outro 
lado,............................................ com sede na rua .........................................., na 

Cidade ...................................................., estado .................., inscrita no mesmo 

Cadastro sob o no ........................................, doravante simplesmente designada 
CONTRATADA, por meio de representante(s) legal (is) no final nomeado(s) e assinado(s), 

celebram o presente CONTRATO, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 1ª - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PEÇAS CONSTITUTIVAS DO CONTRATO 

1.1. O presente CONTRATO será regido pela Lei nº 13.303/2016 e seu Regulamento de 
Licitações e Contratos, aprovado internamente pela Diretoria Executiva da ELETROBRAS– DEE, 

por meio da Resolução nº 611/2017, e pelo Conselho de Administração da ELETROBRÁS – 
CAE, por meio da Deliberação 208/2017, pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto n° 

3.555/2000, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste CONTRATO. 

1.2. A execução do presente CONTRATO será regida pelas cláusulas e condições aqui 
estipuladas e pelo disposto nos documentos a seguir relacionados, que são de pleno 

conhecimento das Partes e se constituem parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição: 

a) Edital Pregão Eletrônico) nº PE.CSAQ.A.00158.2019, seu(s) Anexo(s) e suas eventuais 
alterações; 

b) Proposta da CONTRATADA datada de ........./........./............. em tudo o que implícita ou 
explicitamente não conflite com as cláusulas deste CONTRATO; 

c) Toda correspondência trocada entre FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. e a CONTRATADA, 

durante e após o processamento da Licitação, com as quais a FURNAS CENTRAIS ELETRICAS 
S.A. haja concordado expressamente e por escrito. 

§1º - Havendo contradição involuntária entre, de um lado, o CONTRATO, e de outro, as 
condições licitadas, configuradas pelo Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, prevalecerão as condições licitadas, preservado o princípio da boa-fé objetiva. 

CLÁUSULA 2ª - OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
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de  serviços de planejamento, construção e manutenção de trilhas, com equipe de orientação 
de visitantes e primeiros socorros, para atender ao Parque Nacional do  Itatiaia, pertencente 

ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, com fornecimento de 
mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e demais insumos necessários à execução 

dos serviços, conforme disposto no Edital de Licitação e seus anexos. 

CLÁUSULA 3ª - PREÇOS 

3.1. FURNAS pagará à CONTRATADA, pelos serviços objeto deste CONTRATO, os preços 

abaixo discriminados: 

I
te

m
 

Descrição NCM* Qt Und 

Fornecimento 

Impostos 

(%) 

DDP - Destino 
Final 

Descarregado 

ISS 

Preço 
Unitári

o 

(R$) 

Preço 

Total 
(R$) 

REQUISIÇÃO Nº 3000200750 

001 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE 

ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS DE USO 
PÚBLICO, PARA ATUAR NAS 
DEPENDÊNCIAS DO PARQUE 

NACIONAL DO ITATIAIA, ,  

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO 
DE ITATIAIA, RIO DE 

JANEIRO. 

 

 

30 meses 

   

PREÇO TOTAL COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS  

§1º - FURNAS não se obriga a efetuar pagamentos na totalidade estimada na Cláusula– VALOR 

DO CONTRATO, pagando apenas o valor correspondente aos serviços comprovadamente 
executados e aceitos pela mesma. 

§2º - Nos valores acima, estão contemplados todos os custos e despesas necessárias à 
perfeita e completa realização dos serviços em horários normal ou noturnos, em domingos e 

feriados, ou ainda, em situações de emergência, nos termos do presente CONTRATO, incluindo 
as seguintes verbas, mas a elas não se limitando: valor da folha de pagamento, encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, supervisão, uniforme, materiais, equipamentos, 

transporte, alimentação, tributos, contribuições, despesas financeiras, operacionais e 
administrativas e remuneração pela execução dos serviços. 

§3º - Para o atendimento das necessidades técnicas de administração do Patrimônio de 
FURNAS e cumprimento das disposições legais concernentes à concessão de que é esta titular, 

obriga-se a CONTRATADA a, sempre que lhe for solicitado, apresentar a FURNAS informações 
adicionais sobre a composição dos preços unitários e/ou sobre formação dos custos dos 
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serviços cobertos pela presente contratação. 

CLÁUSULA 4ª - VALOR DO CONTRATO 

4.1. Como contrapartida à execução do objeto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor total estimado de R$ ............, dividido em 30 (trinta) parcelas  

mensais, pelos serviços efetivamente executados em cada mês, sendo que o recurso financeiro 
destinado ao pagamento está definido no orçamento da CONTRATANTE, na Requisição de 

Compra GIS.E. 3000200750, conforme o seguinte quadro: 

Categoria Econômica PEP / Ordem / Centro de Custo 

Custeio  HE.0005.03.02 

CLÁUSULA 5ª – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

5.1 O prazo de vigência é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de assinatura do 

instrumento contratual. 

5.2 O prazo de execução será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de emissão da 

ordem de serviço, por FURNAS, que ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data 
da assinatura do CONTRATO. 

5.3 Os prazos previstos neste CONTRATO poderão ser prorrogados, durante a vigência 
contratual, de forma consensual, por meio de apostilamento, nos limites estabelecidos pela Lei 

13.303/16 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás. 

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA CONTRATUAL 

6.1. Para garantir o fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações assumidas neste 

Instrumento Contratual, a CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável 
por igual período, contado da assinatura deste Instrumento, fará entrega, à CONTRATANTE, de 

uma das garantias abaixo discriminadas, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 
estabelecido neste CONTRATO (CLÁUSULA 4ª – VALOR DO CONTRATO): 

a) caução em dinheiro, valor depositado pela CONTRATADA, no Banco Bradesco, Agência 
2373-6, Conta Corrente nº 270400-5, em nome da CONTRATANTE. A cópia do recibo será 

entregue ao Gestor do Contrato; 

b) fiança bancária, emitida por instituição bancária aceita por FURNAS, consoante modelo por 
esta última estipulado; 

c) seguro garantia, feito junto a empresas de seguros e/ou resseguros autorizada a operar no 
mercado brasileiro pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, aceita pela 

CONTRATANTE, de acordo com modelo de apólice estabelecido pela Circular SUSEP nº 
477/2013, de 30.09.2013. 

c.1) Juntamente com a referida apólice, deverá ser apresentado documento comprobatório do 
ressegurador que declare a contratação do resseguro para a apólice entregue, assim como 

certidão de regularidade fiscal junto à SUSEP. 

c.2) Neste caso, a CONTRATANTE poderá verificar periodicamente a condição de regularidade 
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do seguro, durante todo o prazo contratual. 

Nota: No caso de haver garantia substitutiva, por conta de insuficiência de habilitação 

financeira, o valor da garantia de cumprimento do CONTRATO deverá ser equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor total do CONTRATO. 

6.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deve assegurar o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento ou do cumprimento irregular do objeto do presente 

CONTRATO;  

b) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do CONTRATO; e 

c) multas moratórias e compensatórias aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;  

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

CONTRATADA, quando couber. 

6.3. A Garantia terá validade durante a execução do CONTRATO e até 3 (três) meses após o 

término do prazo de vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação ou 
renovação contratual. 

6.4. O garantidor deve declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e 

das cláusulas contratuais. 

6.5. O número do CONTRATO garantido ou assegurado deve constar do instrumento de 

garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor ou segurador.  

6.6. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela CONTRATANTE, a 

Garantia de que trata o Item 6.1 desta cláusula.  

6.7. 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). 

6.8. O atraso na apresentação da garantia superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

CONTRATANTE a: 

a) promover a rescisão do CONTRATO por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

obrigações; ou 

b) reter o valor da garantia dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA até que a 

garantia seja apresentada. 

b.1) O bloqueio efetuado com base na alínea “b” acima não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à CONTRATADA.  

b.2) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base na 

alínea “b.1” acima por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro, seguro-

garantia ou fiança bancária. 
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O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia pode ser glosado de 
pagamentos devidos à CONTRATADA.  

6.9. A Garantia referida nesta cláusula terá seu valor atualizado sempre que ocorrer qualquer 
alteração nos preços contratados, de tal modo que seja mantido o percentual de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor deste CONTRATO, devendo a CONTRATADA providenciar, às suas 
expensas, a respectiva atualização da Garantia, sob pena de incorrer em inadimplemento 

contratual e sofrer retenção dos pagamentos eventualmente devidos ao contratado até que a 

garantia seja apresentada.  

6.10. Caso ocorra o vencimento da Garantia antes do encerramento das obrigações 

contratuais, a CONTRATADA deverá providenciar, as suas custas, a respectiva renovação, sob 
pena de incorrer em inadimplemento contratual e sofrer retenção dos pagamentos 

eventualmente devidos. 

6.11. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para assegurar o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do CONTRATO e/ou do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  

b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da 

CONTRATADA, ou de seu preposto, durante a execução do CONTRATO;  

c) as multas punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 

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

CONTRATADA.  

6.12. No caso de execução da Garantia, em decorrência do disposto no Item anterior, a 

CONTRATADA se obriga a complementá-la às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados do aviso escrito da CONTRATANTE. 

6.13. A garantia prestada deve ser liberada ou restituída ao término do CONTRATO, observado 

o disposto em 6.3; quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente em conformidade 
com a legislação em vigor, utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – 

Ampliado (IPCA), calculado pelo IBGE.  

6.14. A execução completa do CONTRATO só ocorre quando for comprovado o pagamento de 

todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada.  

6.15. A critério da CONTRATANTE, da garantia podem ser descontadas multas contratuais que 

venham a ser aplicadas, bem como o valor de prejuízos que lhe sejam causados, inclusive 

decorrentes de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza não adimplidas 
pela CONTRATADA. 

6.16. Da garantia também podem ser descontados os pagamentos de obrigações para com o 
FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA. 

6.17. A garantia prevista nesta Cláusula somente será liberada ante a comprovação de que a 
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso 

esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a 
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legislação que rege a matéria. 

6.17.1. A CONTRATANTE pode ainda, utilizar a garantia prestada para efetuar o pagamento 

direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) 
meses do encerramento da vigência contratual.  

Isenção de responsabilidade da garantia:  

6.18. A CONTRATANTE não deve executar a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

6.18.1. caso fortuito ou força maior;  

6.18.2. alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  

6.18.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Administração;  

6.18.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.  

6.19. Cabe à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 
6.18.1 e 6.18.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado 

pela administração.  

6.20. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de 

até 60 (sessenta) dias após o término de vigência do CONTRATO.  

CLÁUSULA 7ª - EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O CONTRATO deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e 
condições avençadas, as normas ditadas pela Lei nº 13.303/2016 e pelo Regulamento de 

Licitações e Contratos de FURNAS, neste instrumento denominado “Regulamento”, 
respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente a FURNAS ou 

a terceiros em razão da execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por FURNAS. 

7.3. A fiscalização da execução do presente CONTRATO deve ser realizada por fiscal técnico e 
fiscal administrativo, formalmente designados pelo Gestor do Contrato de FURNAS, e consiste 

na verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte do CONTRATADO, com a 
alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários. 

7.4. A gestão do presente CONTRATO deve ser realizada pela unidade de gestão de contrato de 
FURNAS, liderada pelo Gestor do Contrato, abrangendo o encaminhamento de providências, 

devidamente instruídas e motivadas, identificadas em razão da fiscalização da execução do 

CONTRATO, suas alterações, aplicação de sanções, rescisão contratual e outras medidas que 
importem disposição sobre o CONTRATO. 
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7.4.1. O Gestor do Contrato pode suspender a sua execução em casos excepcionais e 
motivados tecnicamente pelo fiscal técnico do CONTRATO, devendo comunicá-la ao preposto 

da CONTRATADA, indicando: 

a) o prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as razões que a motivaram não estão 

sujeitas ao controle ou à vontade do Gestor do Contrato; 

b) se deve ou não haver desmobilização, total ou parcial, e quais as atividades devem ser 

mantidas pela CONTRATADA; 

c) o montante que deve ser pago à CONTRATADA a título de indenização em relação a 
eventuais danos já identificados e o procedimento e metodologia para apurar valor de 

indenização de novos danos que podem ser gerados à CONTRATADA. 

7.4.2. Constatada qualquer irregularidade na licitação ou na execução contratual, o Gestor do 

Contrato deve, se possível, saneá-la, evitando-se a suspensão da execução do CONTRATO ou 
outra medida como decretação de nulidade ou rescisão contratual. 

7.5. As partes contratantes não são responsáveis pela não execução, execução tardia ou 
parcial de suas obrigações, desde que essa falta resulte, comprovadamente, de fato 

necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir. Essa exoneração de 

responsabilidade deve produzir efeitos nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código 
Civil Brasileiro. 

7.6. No caso de uma das partes se achar impossibilitada de cumprir alguma de suas 
obrigações, por motivo de caso fortuito ou força maior, deve informar expressa e formalmente 

esse fato à outra parte, no máximo até 10 (dez) dias consecutivos contados da data em que 
ela tenha tomado conhecimento do evento. 

7.6.1. A comunicação de que trata o item 7.6 deve conter a caracterização do evento e as 
justificativas do impedimento que alegar, fornecendo à outra parte, com a maior brevidade, 

todos os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem 

como comunicando todos os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos 
verificados e invocados, particularmente sobre as medidas tomadas ou preconizadas para 

reduzir as consequências desses fatos ou eventos, e sobre as possibilidades de retomar, no 
todo ou em parte, o cumprimento de suas obrigações contratuais. 

7.6.2. O prazo para execução das obrigações das partes, nos termos desta Cláusula, deve ser 
acrescido de tantos dias quanto durarem as consequências impeditivas da execução das 

respectivas obrigações da parte afetada pelo evento. 

7.7. Na hipótese prevista no item 7.6.  desta Cláusula, a CONTRATADA deve submeter a 

FURNAS, por escrito, todas as medidas que lhe parecerem oportunas, com vistas a reduzir ou 

eliminar as dificuldades encontradas, bem como os custos envolvidos. FURNAS compromete-se 
a manifestar-se, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, quanto à sua 

aprovação, recusa ou às disposições por ela aceitas, com seus custos correlatos. 

7.8. A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos assegurados neste CONTRATO, ou 

na Lei em geral, ou no Regulamento, ou a não aplicação de quaisquer sanções, não invalida o 
restante do CONTRATO, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência 

de aplicação ou de ações futuras. 
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7.9. Qualquer comunicação pertinente ao CONTRATO, a ser realizada entre as partes 
contratantes, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão 

sancionatória ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente nos 
seguintes e-mails: 

E-mail FURNAS – __________________ 

E-mail CONTRATADA -_______________ 

7.9.1. As partes estão obrigadas a comunicarem uma a outra, com 5 (cinco) dias de 

antecedência, qualquer alteração nos respectivos e-mails. No caso de falha ou problema 
técnico, as partes devem comunicar, uma a outra, em até 5 (cinco) dias. 

7.10. Os serviços só podem ser iniciados mediante autorização escrita de FURNAS a ser 
expedida pelo Gestor do contrato. 

CLÁUSULA 8ª – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO PARCIAL DO OBJETO 

8.1. No 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, o representante da 

CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização de FURNAS os relatórios de prestação dos 
serviços do mês anterior, contendo o apontamento de dias trabalhados e não trabalhados de 

cada Posto. 

8.2. A medição acima mencionada será validada mensalmente por representante de FURNAS 
credenciado perante a CONTRATADA, conforme a cláusula de fiscalização do CONTRATO. 

8.3. Até o 3º dia útil contado após o recebimento dos subsídios mencionados no item 8.1, 
FURNAS encaminhará à CONTRATADA a correspondência de medição física e financeira 

(autorização de faturamento), que constitui o fato gerador do faturamento mensal. 

8.4. FURNAS se obriga apenas a pagar o valor correspondente à efetiva prestação de serviços 

comprovadamente executados e aceitos pela mesma. 

CLÁUSULA 9ª - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

9.1. Aprovadas as faturas, FURNAS pagará à CONTRATADA em 30 (trinta) dias corridos, 

contados do dia de apresentação da fatura; 

9.2. Para que FURNAS possa cumprir, dentro do prazo estabelecido, com a sua obrigação 

relativa ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta deste CONTRATO, a 
CONTRATADA deverá observar as seguintes disposições; 

9.3. Após a data do evento contratual gerador de faturamento, a CONTRATADA emitirá e 
apresentará a FURNAS, em duas vias, os documentos de cobrança do município de prestação 

dos serviços, no órgão abaixo indicado: 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A 

USINA HIDRELÉTRICA DE FUNIL 

AV ROBERTO SILVEIRA, S/N – COMPL. ROD.PRES.DUTRA KM 316 PROL.DA AV.DOS 
EXPEDICIONÁRIOS 

BAIRRO: USINA DE FUNIL  
MUNICÍPIO: ITATIAIA 
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ESTADO: RIO DE JANEIRO 
CEP 27580-000 

CNPJ: 23.274.194/0019-48 
I.E.: 81.418.667 

 
NOTA: Para fins de pagamento, só serão aceitos a documentação física, portanto, a 

CONTRATADA não deverá enviar nenhum documento por e-mail, exceto, algum documento 

solicitado pelo gestor do Contrato. 

9.4. Na emissão da Nota Fiscal deverá ser inserido o endereço do local da prestação dos 

serviços: 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

USINA HIDRELÉTRICA DE FUNIL 
Av. Roberto Silveira, s/nº – compl. Rod. Pres. Dutra, Km 316 Prol. da Av. dos Expedicionários 

Bairro: Usina de Funil  
Município: Itatiaia 

Estado: Rio de Janeiro 

CEP 27580-000 
CNPJ: 23.274.194/0019-48 

Insc. Estadual: 81.418.667 

9.5. Entende-se como evento contratual gerador do faturamento os SERVIÇOS prestados do 

primeiro ao último dia de cada mês. 

9.6. Os documentos de cobrança deverão indicar o número e o objeto deste Instrumento 

Contratual, não se admitindo, portanto, documentos que façam referência a diversos 
instrumentos contratuais. 

9.7. As obrigações decorrentes do CONTRATO serão pagas por FURNAS através de depósito na 

conta corrente da CONTRATADA. Para tanto, fica a mesma obrigada a informar, no documento 
de cobrança, o banco, a agência, a praça e a conta corrente para acatar tais créditos, sem o 

que FURNAS não efetuará os pagamentos. 

9.8. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base no CONTRATO, não 

se responsabilizando FURNAS por seu pagamento, se verificado dito desconto ou endosso. Em 
qualquer hipótese, FURNAS não se responsabilizará por acréscimos, bancários ou não, no valor 

das duplicatas, sejam a título de juros, comissão, taxas de permanência e outros. 

9.9. FURNAS efetuará o pagamento diretamente à CONTRATADA, não aceitando pagamento 

negociado a terceiros. 

9.10. Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em 
documento probatório de quitação das obrigações decorrentes do CONTRATO. 

9.11. O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alíneas desta cláusula, no que 
for aplicável, facultará a FURNAS devolver o documento de cobrança e contar novo prazo de 

vencimento, a partir da reapresentação. 

9.12. Na hipótese de erro, dúvida ou omissão quanto aos documentos de cobrança ou 

faturas, FURNAS poderá a seu exclusivo critério, considerar devida apenas a parcela não 
controvertida. A parcela restante somente será devida após a solução final da controvérsia e 
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decorrido novamente o prazo pactuado com a CONTRATADA. 

9.13. A cobrança deverá conter as informações bancárias de agência e Conta corrente,  o 

número do CONTRATO e estar acompanhada dos documentos ou faturas necessários à sua 
efetivação e prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Dívida Ativa 

da União) e Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF) 
e à Justiça do Trabalho (CNDT), sob pena de não ser atendida. A cobrança não terá validade 

antes da ocorrência do evento que autoriza o faturamento. Caso não seja atendida essa 

exigência, o pagamento será prorrogado por tantos dias quantos corresponderem ao atraso na 
entrega da cobrança. 

9.14. FURNAS não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro 
pagamento não previsto no CONTRATO. 

9.15.  No 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a CONTRATADA 
deverá apresentar a FURNAS a documentação trabalhista e previdenciária do mês anterior ao 

da prestação dos serviços, os quais seguem: 

a) comprovantes de pagamentos efetuados em contraprestação aos serviços realizados, tais 

como: salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro 

salário, através de depósito bancário em conta do empregado;   

b) comprovantes da entrega do vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando 

for devido;;   

c) comprovante de recolhimentos das contribuições devidas ao INSS (GPS; 

d) comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao FGTS (GFIP), onde devem 

constar apenas os dados dos empregados vinculados aos serviços contratados e os dados de 

FURNAS, com a indicação do CNPJ e endereço;   

e) comprovante de frequência nos quais constem as horas trabalhadas normais e adicionais, 

se for o caso;   

f) relação dos empregados, objeto do CONTRATO, inclusive os desligados, quando houver, 

indicando a data da desvinculação e anexando cópia dos comprovantes de pagamento das 
verbas rescisórias, tais como, saldo de salário, 13º salário e férias proporcionais, dentre 

outras;  

g) comprovantes de concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

h)   comprovantes do pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do CONTRATO. 

9.16. A CONTRATADA deve apresentar, juntamente com a fatura referente ao mês de janeiro, 

o comprovante de pagamento do 13º salário, quer seja pago integralmente até o dia 20 de 

dezembro do ano corrente, quer seja pago de forma parcelada; sendo a primeira parcela 
equivalente a 50% do valor devido, paga até o dia 30 de novembro, e a segunda parcela, 

equivalente aos 50% restantes, paga até o dia 20 de dezembro do corrente ano.  

9.17. A CONTRATADA deve apresentar na fatura relativa ao último mês de prestação dos 

serviços, a documentação estabelecida no item 9.14 do mês anterior e do mês da prestação 
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dos serviços.  

9.18. A CONTRATADA está dispensada da apresentação do comprovante de recolhimento ao 

INSS (GPS) nas hipóteses de retenção na fonte previstas em lei.  

9.19. A emissão do Boletim de Medição e da Autorização de Faturamento é condição 

indispensável para o faturamento e pagamento do preço ajustado.  

9.20. A emissão dos documentos citados nos itens 9.14, 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19 não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA por vícios revelados posteriormente.  

9.21. Em conformidade com a legislação vigente, os valores a serem pagos por força deste 
CONTRATO não serão atualizados monetariamente entre a data de adimplemento da obrigação 

e a data contratualmente prevista para pagamento.  

9.22. Para atrasos de pagamentos de documentos de cobrança, a compensação financeira deve 

ser calculada, para aplicação no período compreendido entre a data de vencimento da 
obrigação e a data do seu efetivo pagamento, com base na variação acumulada pro rata da 

Taxa Referencial – TR. 

9.23. Nenhum pagamento será realizado sem que a CONTRATADA demonstre que está em 

situação regular com a Fazenda Federal (Receita Federal e Dívida Ativa da União) e Seguridade 

Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF) e à Justiça do 
Trabalho (CNDT). 

CLÁUSULA 10ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO, sob 

pena das sanções previstas no CONTRATO. 

10.2. Não ceder, transferir a terceiros, no todo ou em parte, bem como não sub-rogar os 

direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

10.3. Manter, durante a execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

10.4. Executar, dirigir e administrar os serviços objeto do presente CONTRATO, com a melhor 
técnica aplicável, zelo, diligência e economia, de acordo com os documentos dele integrantes e 

em rigorosa observância aos demais detalhes e instruções emanadas e/ou aprovadas por 
FURNAS, bem como realizar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja 

necessário ao perfeito cumprimento dos serviços. 

10.5. Não iniciar os serviços sem a autorização da Fiscalização de FURNAS. 

10.6. Reparar, por conta própria, dentro dos prazos e condições estipulados por FURNAS, os 
serviços realizados com vícios, defeitos ou em desacordo com o presente CONTRATO, 

decorrentes de sua culpa, pela utilização de mão de obra não qualificada, sem que tal fato 

possa ser invocado para justificar qualquer modificação no prazo contratual. 

10.7. Responsabilizar-se pelo comportamento e produtividade de seus empregados nas 

dependências de FURNAS, substituindo quaisquer deles cuja permanência e/ou serviços 
venham a ser considerados insatisfatórios e/ou inconvenientes a FURNAS, sendo vedado o 
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retorno dos mesmos às dependências de FURNAS, mesmo que para cobertura de licenças, 
dispensas, suspensões, faltas ou férias. 

10.8.  Zelar pela integridade e sigilo dos documentos entregues para realização dos serviços. 

10.9.  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 
nesse CONTRATO, bem como, zelar para que essas condutas não venham a ser praticadas por 

seus empregados disponibilizados para a execução dos serviços objeto deste CONTRATO. 

10.10.  Fornecer todas as informações requeridas pelo Gestor do Contrato designado por 
FURNAS.  

10.11. Notificar FURNAS, por escrito, sobre quaisquer fatos que possam por em risco a 
execução do objeto do CONTRATO.  

10.12. Manter sigilo sobre informações, dados, documentos e demais informações, não 
tornadas públicas por FURNAS, de que venha a ter conhecimento durante a execução do 

CONTRATO, inclusive após o término do seu prazo de vigência.  

10.13. Comunicar a FURNAS, por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do fato, 

quaisquer alterações havidas no CONTRATO social, durante o prazo de vigência deste 

CONTRATO, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.  

10.14. No caso de afastamentos programados (desligamentos, férias e licenças legais) a 

CONTRATADA deve substituir, imediatamente, qualquer empregado afastado de suas funções 
temporária ou definitivamente.  

10.15. Comunicar ao Gestor do Contrato designado por FURNAS todas as substituições de 
empregados, inclusive as eventuais, que somente podem ocorrer se não causarem prejuízo ao 

serviço contratado.  

10.16. Fiscalizar rigorosa e continuamente o desempenho e comportamento de seus 

empregados, fazendo com que estes cumpram o disposto neste CONTRATO além do Código de 

Ética e de Conduta de FURNAS.  

10.17. Apresentar a FURNAS a relação de seus empregados que serão colocados à disposição 

de FURNAS para a prestação dos serviços, com seus respectivos salários, acompanhada da 
cópia dos respectivos documentos de identidade e Carteiras de Trabalho.  

10.17.1. O disposto no item 10.17 aplica-se, também, a todos os casos de substituição de 
empregados.  

10.18. Responder pelas indenizações, danos e prejuízos causados a bens, instalações e 
empregados de FURNAS, bem como a terceiros, por dolo, culpa ou por consequência de 

imperícia, negligência ou imprudência de pessoas por ela designadas para o cumprimento do 

objeto deste CONTRATO. 

10.19.  Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos empregados 

alocados na prestação dos serviços.  

10.20. Designar um empregado como responsável pelo CONTRATO firmado para com FURNAS, 
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nomeado “preposto”, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste 
instrumento.  

10.21. Todos os tributos federais, estaduais e municipais, bem como todas as contribuições 
parafiscais, previdenciárias e de qualquer outra natureza, relativos ao CONTRATO e 

decorrentes da legislação em vigor nesta data, ficam a cargo exclusivo da CONTRATADA, que 
também se responsabiliza por seus recolhimentos e pelo cumprimento de todas as obrigações 

e formalidades legais perante as autoridades competentes. 

10.22.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, após a assinatura do 
CONTRATO, até o último dia do mês subsequente, deverá apresentar cópia dos ofícios, com 

comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do CONTRATO de 
prestação de serviços mediante a cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção 

por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, 
no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006 e 

alterações posteriores.  

10.22.1. Caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no 

prazo assinalado acima, a FURNAS, em obediência ao princípio da probidade administrativa, 

deve efetuar a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta 
efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações posteriores.  

CLÁUSULA 11ª - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA 

CONTRATADA 

11.1 Quanto à prestação dos serviços: 

a) Executar fielmente os serviços objeto deste CONTRATO, de acordo com os documentos 
dele integrantes, em rigorosa observância aos demais detalhes e instruções emanadas ou 

aprovadas por FURNAS, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, 

mas que seja necessário ao perfeito atendimento dos serviços; 

b) Responder, em caso de acidente, por todo e qualquer prejuízo sofrido por terceiros, 

inclusive FURNAS, quer sejam danos materiais e/ou pessoais, eximindo FURNAS de qualquer 
responsabilidade; 

 
c) Enviar a FURNAS, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos 

de infração, em que FURNAS conste como infratora, juntamente com um relato dos motivos 
que determinaram a autuação; 

d) Obter o consentimento prévio e por escrito de FURNAS antes da eventual publicação de 

quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relativos aos serviços executados de 
acordo com este CONTRATO; 

e) Responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações 
legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito judicial, 

relativo a ato cuja prática tenha sido determinada por escrito, por FURNAS, e desde que 
obedecidas fielmente as instruções desta; 

f) Reparar e refazer, às suas custas, dentro dos prazos e condições determinadas por 
FURNAS, os serviços em que forem empregados materiais ou técnicas não recomendadas, ou 
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aqueles que apresentarem vícios ou defeitos de execução, sem que tal fato possa ser invocado 
para justificar qualquer modificação no prazo contratual; 

g) Atender, prontamente, a todas as reclamações apresentadas pela fiscalização de FURNAS; 

h) Acatar o regulamento disciplinar de FURNAS, bem como as Normas de Segurança e 

Higiene do Trabalho; 

i) Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as leis, portarias e determinações das autoridades 

públicas competentes, em tudo que diga respeito ao objeto deste CONTRATO; 

j) Estabelecer horário de trabalho compatível com o que for recomendado pela fiscalização 
de FURNAS; 

k) Acatar e respeitar, no tocante à disciplina, segurança e interferência com trabalhos 
simultâneos realizados por FURNAS e/ou terceiros, os regulamentos e normas adotados por 

FURNAS; 

l) Promover, quando for o caso, em dias úteis ou não, e de forma plena, a execução dos 

serviços inadiáveis, ou que possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens da CONTRATANTE; 

m) Executar o transporte dos empregados, ferramentas e equipamentos necessários em todos 

os locais de execução dos serviços; 

n) Os empregados designados para dirigir os veículos deverão ter carteira de habilitação, 
apresentando-as a FURNAS no início dos serviços; 

o) Disponibilizar, nas áreas de execução dos serviços, roupeiros de aço de 2 vãos grandes, 
em quantidades suficientes, para a guarda dos objetos pessoais dos funcionários alocados na 

execução dos serviços; 

p) A CONTRATADA deverá possuir toda a documentação que a torne apta a fornecer os 

serviços aqui descritos, assim como a dos seus funcionários que irão trabalhar no interior do 
Parque Nacional do  Itatiaia; 

q) A CONTRATADA deverá ter seguro para seus empregados contra risco de acidentes de 

trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e outros decorrentes de sua condição de empregador, resultantes da execução do 

CONTRATO, conforme exigência legal; 

r) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimônio do PARNA do 

Itatiaia  ,por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados ou prepostos; 

s) A CONTRATADA é responsável por promover e custear treinamentos e reciclagens 

exigidos pela regulamentação profissional aos seus funcionários, sendo vedado o repasse de 
quaisquer despesas aos mesmos; 

t) O PARNA do Itatiaia irá promover cursos além dos exigidos pela regulamentação 

profissional de cada funcionário, para atender especificidades como, por exemplo, sobre 
normas e atrativos da Unidade de Conservação; 

u) Atender de imediato às solicitações do PARNA do Itatiaia  quanto a substituições da 
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mão-de-obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

v) instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do PARNA do 

Itatiaia  , inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 

w) os supervisores da CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, inspecionar os seus 
empregados no mínimo 01 (uma) vez por semana em dias e períodos diurno e noturno, 

alternados conforme determinação do fiscal do Contrato; 

x) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por seus próprios meios; 

y) efetuar as rendições necessárias dos seus empregados, de forma que não deixe o posto 
descoberto e nem onere o PARNA do Itatiaia ; 

z) a CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação, exigidas na LICITAÇÃO; 

aa) FURNAS poderá a seu exclusivo critério, determinar a alteração da sequência e/ou 

áreas dos trabalhos, quando considerar conveniente, fazendo, entretanto, prévia comunicação 

formal à CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

bb) Para as atividades a serem executadas, estão previstas a elaboração de 1 (um) 

Relatório Diário dos Serviços (RDS) e 1 (um) Relatório Mensal de Acompanhamento dos 
SERVIÇOS. 

cc) Na tabela abaixo, segue a relação dos produtos e respectivos procedimentos para 
elaboração destes: 

PRODUTOS PERIODICIDADE QTDE. ESTIMADA 

Relatório Mensal de Acompanhamento dos 

Serviços 
Mensal 1 relatório por mês 

RDS - Relatório Diário de Serviços Diária 
1 relatório por dia 

trabalhável 

Notas:  

a) A substituição de profissionais habilitados e devidamente qualificados será possível, 
desde que aprovada pelo corpo técnico de FURNAS, em conjunto com o ICMBio, atendendo aos 

mesmos requisitos já estipulados no CONTRATO.  

b) Fica vedada a substituição ou alteração de qualquer profissional sem o conhecimento 

prévio e a anuência de FURNAS e do ICMBio, sendo esta ação considerada inadimplemento.  

c) A supervisão e suporte para o adequado cumprimento da prestação dos serviços será 

realizada por FURNAS e ICMBio, sem prejuízo das atribuições de FURNAS quanto à gestão e 
fiscalização do CONTRATO, sendo o responsável para atuar pelo acompanhamento das 
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atividades de execução dos serviços e zelar pelo seu desempenho nas condições, formas e 
prazos junto a FURNAS, devendo estar autorizado a tomar todas as decisões com relação à 

execução do CONTRATO de modo a solucionar de imediato os problemas que possam ocorrer, 
inclusive substituições de profissionais considerados ineficientes tecnicamente pela fiscalização 

do CONTRATO, para evitar paralisações dos serviços. 

11.2. Quanto aos bens: 

a) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados a bens de FURNAS e/ou de 

terceiros, quando da execução dos serviços; 

b) Disponibilizar, desde o início do CONTRATO, todas as ferramentas e equipamentos, 

descritos no escopo deste Termo de Referência, necessários à execução dos serviços, sendo a 
guarda e manutenção em perfeitas condições de uso desses de sua exclusiva responsabilidade; 

c) Utilizar as instalações que forem colocadas sob sua responsabilidade para o fim único de 
cumprir o objeto contratual e atender aos interesses de FURNAS, de acordo com as prescrições 

do CONTRATO, bem como zelar por sua segurança, conservação e asseio, e também pela 
limpeza e funcionamento dos bens que as guarnecem, sem quaisquer ônus para FURNAS; 

d) Proteger, às suas expensas, equipamentos ou instalações de qualquer espécie, que se 

encontrem nas áreas de atividades laborais, de forma a impedir qualquer dano aos mesmos 
durante as diversas fases de trabalho; 

e) Manter e conservar os equipamentos e ferramentas de sua propriedade em quantidades 
ideais e em condições de permanente utilização, providenciando, sob sua responsabilidade e 

ônus, a manutenção e substituição dos mesmos, quando necessário; 

f) Permitir que FURNAS, através de seu(s) representante(s), vistorie sempre suas instalações 

e os bens que utilizar para executar os serviços contratados; 

g) Fornecer, sem qualquer ônus para FURNAS, todas as ferramentas, equipamentos e 

materiais constantes dos anexos a este instrumento, os quais deverão ser objeto de 

fiscalização por FURNAS na data de início dos serviços e sempre que ela julgar conveniente; 

h) A substituição de qualquer produto só poderá se efetuada mediante prévia e expressa 

autorização da Fiscalização de FURNAS e ICMbio; 

i) Relacionar em formulário timbrado da CONTRATADA e protocolar junto a FURNAS, todas 

as ferramentas, equipamentos, veículos e outros, colocados à disposição dos serviços de 
FURNAS, para que ao término da vigência do CONTRATO haja autorização para a retirada dos 

mesmos; 

j) Retirar dos locais da prestação dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

de encerramento do CONTRATO ou de rescisão do mesmo, todo e qualquer material de sua 

propriedade, bem como deixar os locais referidos de propriedade de FURNAS em perfeitas 
condições de limpeza, conservação e funcionamento, de modo a serem utilizados 

imediatamente, sem solução de continuidade, sob pena de incorrer na multa prevista na 
Cláusula 18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do CONTRATO; 

k) Manter sistema de identificação visual em todos os equipamentos, ferramentas e veículos 
de sua propriedade, que forem utilizados para a perfeita execução dos serviços ora 
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contratados; 

l) Solicitar, quando da ocorrência de acidentes que venham a acarretar danos aos bens de 

propriedade de FURNAS postos à sua disposição, a presença do(s) representante(s) de 
FURNAS para constatação do fato e notificá-la, de imediato e por escrito, dos danos causados; 

m) Providenciar e custear as reposições e/ou os reparos necessários de bens de propriedade 
de FURNAS e/ou de terceiros, os quais tenham sido danificados em consequência de atividade 

da CONTRATADA na execução dos serviços objeto deste CONTRATO; 

n) A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos previdenciários, tributários, 
fiscais e parafiscais resultantes da execução do CONTRATO; 

11.3 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras estipuladas no 
CONTRATO: 

a) executar fielmente o objeto do CONTRATO, de acordo com suas cláusulas e condições e 
em rigorosa observância às normas e processos técnicos e tudo mais que necessário for a sua 

perfeita execução, garantindo-o contra eventuais falhas de mão de obra, impropriedade dos 
métodos de execução ou má qualidade dos materiais fornecidos, respondendo na forma da lei 

por quaisquer questões do objeto do CONTRATO; 

b) executar o objeto do CONTRATO, de acordo com a legislação vigente e dos demais 
documentos integrantes do processo licitatório, em consonância com as comunicações 

emanadas de FURNAS e ICMBio ou por eles aprovadas; 

c) manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 

obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação; 

d) não subcontratar, ainda que parcialmente, nem transferir a terceiros, no todo ou parte, o 
objeto ora contratado; 

e) não se valer do CONTRATO para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia ou caução nem, em hipótese alguma, utilizar os direitos de crédito a serem auferidos 
em função da execução dos serviços em quaisquer operações de desconto bancário, a não ser 

que expressa e previamente autorizado por escrito por FURNAS; 

f) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se 

verificarem adulterações, vícios, defeitos, incorreções, ou seja de qualidade inferior, e que não 
atendam ao especificado por FURNAS e ICMBio e as condições do CONTRATO;  

g) responder pela qualidade e adequação dos métodos utilizados, provisão de pessoal e 
materiais de consumo necessários, quando previstos, ao perfeito fornecimento; 

h) reparar, exclusivamente às suas custas e dentro do prazo ajustado, qualquer dano 

causado a FURNAS durante a execução do objeto do CONTRATO; 

i) atender às normas de segurança e higiene industrial do seu estabelecimento, em 

consonância com a legislação vigente; 

j) cumprir as normas e legislação vigente sobre a proteção ao Meio Ambiente, para impedir 



 
  

 

 
  

Número da Licitação Folha 

PE.CSAQ.A.00158.2019 81/95 

  

 

 

AOP.A.0114  

e/ ou minimizar os impactos negativos sobre o Meio Ambiente local, relativos ao fornecimento; 

k) arcar com todas as despesas de seu pessoal, respondendo pelos encargos fiscais, 

trabalhistas, securitários e previdenciários; 

l) retirar dos serviços qualquer empregado que, a critério de FURNAS e ICMBio, seja julgado 

inconveniente ao bom andamento dos trabalhos; 

m) fornecer todos os materiais e serviços, próprios à execução dos trabalhos, competindo-lhe, 

ainda, o fornecimento das demais utilidades indispensáveis ao cumprimento do objeto 

contratual; 

n) refazer, exclusivamente às suas custas e dentro do prazo fixado por FURNAS, os serviços 

executados com vícios ou defeitos, sem que tal fato possa ser invocado para justificar 
modificações nos prazos contratuais;  

o) facilitar a ação de FURNAS e do ICMBio, provendo acesso aos serviços em execução, e 
atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 

p) preparar e fornecer aos seus empregados o formulário PPP, quando exigível, na forma da 
Lei; 

q) apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir do recebimento de FURNAS 

dos subsídios necessários, e manter no local da prestação dos serviços os laudos técnicos e 
documentos exigidos na legislação previdenciária vigente (LTCAT, PCMSO, PGR e PPRA) 

quando pertinentes aos serviços executados, devidamente atualizados; 

r) apresentar a FURNAS anualmente, ou a qualquer tempo, quando lhe forem solicitados, os 

referidos laudos técnicos e documentos, sob a responsabilidade de sofrer as penalidades 
previstas no CONTRATO; 

s) enviar a FURNAS, caso as atividades exercidas pelos trabalhadores não permitam a 
concessão de aposentadoria especial nos termos da legislação previdenciária vigente, 

juntamente com sua nota fiscal ou fatura, declaração neste sentido e sob as penas da lei, o 

que será condição para a liberação dos pagamentos e eventual aplicação das penalidades 
previstas no CONTRATO; 

t) responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações 
legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito relativo a 

ato cuja prática tenha sido determinada, por escrito, por FURNAS, e, desde que, obedecidas 
fielmente as instruções desta; 

u) refazer às suas custas e no prazo determinado por FURNAS e ICMBio, os serviços 
realizados com vícios ou defeitos bem como aqueles em desacordo com este CONTRATO; 

v) enviar a FURNAS e ao ICMBio, até 10 (dez) dias contados da data da assinatura do 

CONTRATO, cronograma contendo o período previsto para a realização de cada evento; 

w) durante quaisquer das etapas dos trabalhos do presente OBJETO, a CONTRATADA deverá 

prover acesso a FURNAS a todos os dados; 

x) a CONTRATADA deve, sempre que for constatada qualquer dúvida por parte de FURNAS e 
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do ICMBio, prover explicações sobre os trabalhos; 

y) a CONTRATADA deve se comprometer a realizar as revisões dos trabalhos indicadas por 

FURNAS e ICMBio, quando aplicável; 

z) a CONTRATADA também deverá ter seguro de vida para todos os funcionários que irão 

trabalhar no interior do PARNA do Itatiaia; 

aa) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimônio do PARNA do Itatiaia, 

por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados ou prepostos; 

bb) atender, de imediato, às solicitações do PARNA do Itatiaia quanto a substituições da mão 
de obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

cc) a CONTRATADA não terá responsabilidade pelo atraso na execução dos serviços, 
resultante de caso fortuito ou força maior, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil 

Brasileiro, em vigor. 

dd)  

11.4. Quanto aos Uniformes, Equipamentos e Acessórios  

11.4.1 Previsão de quantitativo de uniformes  

 

Conjunto semestral: 

 

o 04 (quatro) camisetas manga curta; 

o 02 (duas) camisetas manga comprida;  

 

Conjunto Anual: 
 

o 3 (três) calças; 
o 1 (um) cinto; 

o 1 (um) capa de chuva; 

o 1 (um) gandola; 
o 1 (um) jaqueta de frio; 

o 1 (um) boné; 
o 1 (um) bota cano alto; 

o 2 (dois) macacões.  
 

 

11.5 Ferramentas e Equipamentos  

11.5.1 A CONTRATADA deverá fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) 

e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários para o trabalho. 

11.5.2 A CONTRATADA deverá fornecer 5 (cinco) roçadeiras e 3 (três) motoserras com os 

devidos insumos e previsão de manutenção. Ao final do CONTRATO estes equipamentos serão 

devolvidos à empresa.  

11.5.3 Anualmente, a CONTRATADA deverá fornecer as ferramentas abaixo descritas nas 

quantidades estipuladas. Esse material será consumido durante os trabalhos realizados, não 
sendo prevista sua devolução.  
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FERRAMENTAS QUANTIDADE 

Enxada larga de aço carbono com cabo de 1,50m  15 

Pá de bico com cabo de madeira número 4  5 

Enxadão largo de aço carbono com cabo de madeira de 1,30m  6 

Foice roçadeira em aço carbono com cabo de 1,10m  12 

Facão com bainha de 20 polegadas  12 

Carrinho de mão com estrutura e caçamba metálica de 60 litros e pneu 

maciço  

6 

Alavanca sextavada em aço maciça 1,5m x 1 polegada 7 

Marreta de 6kg com cabo  4 

Machado com cabeça redonda tamanho 3.5 e cabo de madeira de 90cm  3 

Lima chata 12 polegadas  60 

Lima redonda 8 polegadas 12 

Notas: 

1. Para os itens acima, a CONTRATADA deverá fornecer de acordo com as quantidades 
descritas, para cada empregado, na periodicidade definida, devendo substituí-los quando 

necessário. 

2.  Os EPI’s fornecidos deverão possuir Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão 
competente. 

3. As quantidades acima não devem ser entendidas como mínimas ou máximas, podendo 
FURNAS ou ICMBio exigir a substituição dos mesmos quando for necessário.  

CLÁUSULA 12ª – OBRIGAÇÕES DE FURNAS 

Além das obrigações resultantes no que couber a Lei nº 13.303 de 30/06/2016, são obrigações 

da CONTRATANTE: 

12.1. Prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relacionados à execução dos serviços. 

12.2. Fiscalizar a prestação dos serviços ora contratados, sem que daí advenha qualquer 

redução das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA. 

12.3. Permitir, aos empregados da CONTRATADA, a utilização do restaurante e dos serviços 

médicos ambulatoriais de emergência, nas localidades e nos horários em que FURNAS 
mantiver tais serviços. 
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12.4. Fornecer sem ônus para a CONTRATADA, água e energia elétrica, necessárias à 
prestação dos serviços. 

12.5. Fornecer à CONTRATADA com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a 
programação dos serviços normais, e com certa antecedência, a programação em caráter 

excepcional ou que devam ser executados em sábados, domingos feriados ou outros, ou em 
horários extraordinários, bem como os horários permitidos para o trabalho. 

12.6. Permitir que, ao término do TERMO CONTRATUAL, a CONTRATADA retire dos locais da 

prestação dos serviços, os equipamentos, as ferramentas, os veículos e as máquinas de sua 
propriedade. 

12.7. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que 
encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção. 

12.8. Fornecer à CONTRATADA os subsídios necessários para a elaboração dos laudos 
técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor. 

12.9. Exigir da CONTRATADA os laudos técnicos e documentos previstos na legislação 
previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR e PPRA). 

12.10. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da Lei, de que as 

atividades exercidas pelos segurados, empregados no presente TERMO CONTRATUAL, não 
estão sujeitas à concessão de aposentadoria especial. 

12.11. Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas, no que se refere à execução do CONTRATO. 

12.12. Manifestar-se por escrito em todos os atos relativos à execução do CONTRATO, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do CONTRATO. 

12.13. Aplicar as sanções administrativas quando se fizerem necessárias. 

12.14. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

CLÁUSULA 13ª .– SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA, DAÇÃO EM 

GARANTIA 

13.1. Ficam vedadas a subcontratação parcial ou total, a dação em garantia e a cessão ou 

transferência deste CONTRATO a terceiros. 

13.2. O  descumprimento  desta  cláusula  ensejará a  rescisão do CONTRATO, bem como, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS. 

CLÁUSULA 14ª  - EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 

14.1. O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deve ocorrer por meio de: 

a) revisão: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO diante de 

variação de preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 
consequências incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e 
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extracontratual, sem a necessidade de periodicidade mínima. 

14.2. A revisão deve ser precedida de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

comprovação: 

a) dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis; 

b) da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, 
orçamentos, notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros 

documentos pertinentes, preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta 

e do pedido de revisão; 

c) de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre os 

impactos da alteração de preços ou custos no total do CONTRATO.  

14.2.1. A revisão que não for solicitada durante a vigência do CONTRATO considera-se 

preclusa com a prorrogação ou renovação contratual ou com o encerramento do CONTRATO. 

14.3. Caso, a qualquer tempo, a CONTRATADA seja favorecida com benefícios fiscais isenções 

e/ou reduções de natureza tributárias em virtude do cumprimento do CONTRATO, as 
vantagens auferidas devem ser transferidas a FURNAS, reduzindo-se o preço. 

14.4. Caso, por motivos não imputáveis à CONTRATADA, sejam majorados os gravames e 

demais tributos ou se novos tributos forem exigidos da CONTRATADA, cuja vigência ocorra 
após a data da apresentação da Proposta, FURNAS deve absorver os ônus adicionais, 

reembolsando a CONTRATADA dos valores efetivamente pagos e comprovados, desde que não 
sejam de responsabilidade legal direta e exclusiva da CONTRATADA. 

CLÁUSULA 15ª - FORMALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

15.1. As alterações contratuais incidentes sobre o objeto e as decorrentes de revisão 

contratual devem ser formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que 
firmou o CONTRATO, devendo o extrato do termo aditivo ser publicado no sítio eletrônico de 

FURNAS. 

15.2. Não caracterizam alteração do CONTRATO e podem ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de termo aditivo:  

a) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços;  

b) as atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das condições 

de pagamento previstas no CONTRATO;  

c) a correção de erro material havido no instrumento de CONTRATO; 

d) as alterações na razão ou na denominação social da CONTRATADA; 

e) as alterações na legislação tributária que produza efeitos nos valores contratados, nas 

hipóteses dos itens 14.3 e 14.4. do presente CONTRATO; 

f) renovações contratuais, sejam por extensão do prazo de execução ou prorrogação do prazo 
de vigência.  
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CLÁUSULA 16ª - RESCISÃO 

16.1. O inadimplemento contratual de ambas as partes contratantes autoriza a rescisão, que 

deve ser formalizada por distrato. Aplica-se a teoria do adimplemento substancial, devendo as 
partes contratantes ponderar, no que couber, antes de decisão pela rescisão: 

a) impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do 
empreendimento;  

b) riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição 

dos benefícios do empreendimento;  

c) motivação social e ambiental do empreendimento; 

d) custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

e) despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; 

f) despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 

g) possibilidade de saneamento dos descumprimentos contratuais; 

h) custo total e estágio de execução física e financeira do CONTRATO; 

i) empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação do CONTRATO; 

j) custo para realização de nova licitação ou celebração de novo CONTRATO; 

k) custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 

16.2. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela CONTRATADA pode dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções. 

16.3. Na hipótese do item 16.2 desta Cláusula, FURNAS pode conceder prazo para que a 
CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob 

pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da CONTRATADA 
de corrigir a situação. 

16.4. O CONTRATO pode ser rescindido por FURNAS nos casos em que a CONTRATADA for 

agente econômico envolvido em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte suspeita de 
envolvimento, condicionada à prévia manifestação fundamentada da Diretoria de Compliance 

ou equivalente. 

16.5. A rescisão contratual, quando promovida por FURNAS, deve seguir o processo 

administrativo preceituado no artigo 97 do Regulamento. 

CLÁUSULA 17ª - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, FURNAS pode, garantida a prévia 
defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no artigo 96 e 97 do 

Regulamento, aplicar ao contratado as sanções de advertência ou suspensão temporária de 
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participação em licitação e impedimento de contratar com FURNAS por prazo não superior a 2 
(dois) anos, que podem ser cumuladas com multa. 

17.2. As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos 
da CONTRATADA: 

a) dar causa à inexecução parcial ou total do CONTRATO;  

b) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado;  

c) prestar declaração falsa durante a execução do CONTRATO;  

d) praticar ato fraudulento na execução do CONTRATO; 

e) comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal. 

17.3. A sanção de suspensão, referida no inciso III do artigo 83 da Lei nº 13.303/2016, deve 

observar os seguintes parâmetros: 

a) se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; 

b) caracterizada a má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no 
mínimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do item 4 do artigo 96 

do Regulamento de Licitações e Contratações da Eletrobras. 

17.3.1. As penas bases definidas no item 17.3.  desta Cláusula devem ser qualificadas nos 
seguintes casos: 

a) em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente; 

b) em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para 

FURNAS. 

17.3.2. As penas bases definidas no item 17.3.  desta Cláusula devem ser atenuadas nos 

seguintes casos: 

a) em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente; 

b) em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes 

para FURNAS; 

c) em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar 

medidas para corrigi-la; 

d) em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA comprovar a existência e a eficácia de 

procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto nº 
8420/2015. 

17.3.3. Na hipótese do item 17.3.2 desta Cláusula, se não caracterizada má-fé ou intenção 
desonesta e se a CONTRATADA contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas 

alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 17.3.2. , a pena de suspensão deve ser substituída pela de 
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advertência, prevista no inciso I do artigo 83 da Lei nº 13.303/2016. 

17.4. A CONTRATADA, para além da hipótese prevista no item 6.7. do presente CONTRATO, 

está sujeita à multa, garantida a prévia defesa, nas seguintes hipóteses e montantes: 

17.4.1. 0,025% ao dia sobre o valor do TERMO CONTRATUAL, nos casos de: 

1 
Deixar de apresentar seus empregados devidamente identificados 

por crachá, aplicada por funcionário; 

2 
Deixar de substituir funcionário considerado inconveniente ao 
trabalho, aplicada por funcionário; 

17.4.2. 0,25% ao dia sobre o valor do TERMO CONTRATUAL, nos casos de: 

1 
Não iniciar os serviços contratados nos prazos estipulados neste 

TERMO CONTRATUAL; 

2 
Deixar de cumprir quaisquer itens do TERMO CONTRATUAL e seus 

Anexos, não previstos nesta CLÁUSULA, aplicadapor ocorrência; 

3 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização de 
FURNAS, aplicada por ocorrência; 

4 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar 

de FURNAS, aplicada por ocorrência; 

17.4.3. 0,5% ao dia sobre o valor do TERMO CONTRATUAL, no caso de não cumprimento de 
quaisquer dos itens deste CONTRATO, após reincidência formalmente notificada, aplicada por 

ocorrência; 

17.4.4. 0,7% ao dia sobre o valor do TERMO CONTRATUAL, no caso de: 

1 
Atraso injustificado, suspensão ou interrupção dos SERVIÇOS, salvo 

por motivo de força maior ou caso fortuito; 

2 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequência letal nas dependências de FURNAS, 

aplicada por ocorrência; 

17.5. Caso a CONTRATADA atrase o cumprimento dos demais prazos estabelecidos neste 
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CONTRATO, incorre em multa moratória correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do 
valor da parte do fornecimento afetada, por dia corrido de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento).  

17.6. A inexecução deste CONTRATO sujeitará a CONTRATADA à multa, garantida prévia 

defesa, correspondente aos seguintes percentuais:  

a) Inexecução Parcial: 10% (dez por cento) do valor da obrigação inadimplida;  

b) Inexecução Total: 20% (vinte por cento) do valor da obrigação inadimplida.  

17.6.1. Se a multa moratória do item 17.5 alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o 
CONTRATO pode ser rescindido, salvo decisão em contrário, devidamente motivada, do Gestor 

do Contrato. 

17.6.2. Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, FURNAS pode 

exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do 
preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil Brasileiro. 

17.6.3. A multa pode ser descontada da garantia, dos pagamentos devidos à CONTRATADA 
em razão do CONTRATO em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro CONTRATO 

havido entre FURNAS e a CONTRATADA, aplicando-se a compensação prevista nos artigos 368 

e seguintes do Código Civil. 

17.7. É considerada como falta grave, caracterizada como falha em sua execução, o não 

pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado, bem como o 
não recolhimento do FGTS dos empregados ou das contribuições sociais da Previdência Social, 

que poderá dar ensejo à rescisão do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação de sanção 
pecuniária.  

CLÁUSULA 18ª - PUBLICIDADE E CONFIDENCIALIDADE 

18.1. Quaisquer informações relativas ao presente CONTRATO, somente podem ser dadas ao 

conhecimento de terceiros, inclusive através dos meios de publicidade disponíveis, após 

autorização, por escrito, de FURNAS. Para os efeitos desta Cláusula, deve ser formulada a 
solicitação, por escrito, a FURNAS, informando todos os pormenores da intenção da 

CONTRATADA, reservando-se, a FURNAS, o direito de aceitar ou não o pedido, no todo ou em 
parte. 

CLÁUSULA 19ª - ATOS LESIVOS A FURNAS 

19.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, a CONTRATADA está sujeita às 

sanções estabelecidas na CLÁUSULA 17ª deste CONTRATO, observados o contraditório e a 
ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos a 

FURNAS, assim definidos: 

a) fraudar o presente CONTRATO; 

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o CONTRATO; 
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c) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações deste CONTRATO, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 

pública ou neste instrumento contratual; ou 

d) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO; 

e) realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos 
termos da Lei nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015, Lei nº 8.666/1993, ou de quaisquer 

outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não relacionadas no presente CONTRATO. 

19.1.1. As sanções indicadas no item 19.1. aplicam-se quando a CONTRATADA se enquadrar 
na definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.846/2013. 

CLÁUSULA 20ª - TRIBUTOS 

20.1. Todos os tributos federais, estaduais e municipais, encargos e contribuições parafiscais, 

eventualmente devidos pela execução dos serviços objeto deste CONTRATO, correm por conta 
exclusiva da CONTRATADA, que também se responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento 

de todas as obrigações e formalidades que a lei a ele atribua. 

20.1.1. Os tributos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos na forma da lei, 

fazendo-se os pagamentos à CONTRATADA pelo seu valor líquido. 

20.1.2. Caso sejam criados, após a assinatura do CONTRATO, novos tributos, encargos ou 
contribuições parafiscais, ou modificadas a base de cálculo e/ou alíquotas atuais, de forma a 

aumentar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, com repercussão na economia contratual, será 
o preço revisado, de modo a cobrir as diferenças comprovadamente decorrentes dessas 

alterações. 

20.1.3. A CONTRATADA, não obstante o acima disposto obriga-se a, caso venha a ser autuada 

pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, no que concerne ao objeto deste CONTRATO, 
defender-se com empenho e zelo perante as autoridades competentes. 

20.1.4. Face ao disposto no "caput" desta Cláusula, FURNAS não se responsabiliza pelo 

ressarcimento de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras despesas 
resultantes da não observância de obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, pela 

CONTRATADA. 

20.1.5. Caso a CONTRATADA ou algum bem a ser fornecido esteja sob o regime de 

substituição tributária, o mesmo deverá fornecer cópia autenticada das guias de recolhimento 
do ICMS juntamente com a Nota Fiscal de Venda, desde que a CONTRATADA não possua 

Inscrição Estadual como Substituta Tributária para Estado de Destino. 

CLÁUSULA 21ª - DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

21.1. A prática, pela CONTRATADA, de qualquer ato lesivo previsto na Cláusula Décima Nona 

deste CONTRATO, ou no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, a sujeita, com fundamento no artigo 
6º da Lei nº 12.846/2013, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções 

administrativas: 
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a) Multa, equivalente a 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os 

tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; 

b) Publicação extraordinária da decisão condenatória; 

c) Na hipótese da aplicação da multa prevista na alínea “a”, do item 21.1., caso não seja 
possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

21.1.1. FURNAS deve levar em consideração na aplicação das sanções aqui previstas o 
estabelecido no artigo 7º e seus incisos da Lei nº 12.846/2013. 

21.1.2. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 
13.303/2016, e tenha ocorrido a apuração conjunta, a CONTRATADA também está sujeita às 

sanções administrativas do item 17.1. deste CONTRATO, a serem aplicadas no Processo 
Administrativo de Responsabilização - PAR. 

21.1.3. As sanções descritas no item 21.1. devem ser aplicadas fundamentadamente, isolada 
ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e 

natureza das infrações. 

21.1.4. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR deve ser 
publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico de FURNAS. 

21.1.5. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em qualquer hipótese, a 
obrigação da reparação integral do dano causado. 

21.1.6. A CONTRATADA sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra 
FURNAS, nos termos da Lei nº 12.846/2013, deve publicar a decisão administrativa 

sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente: 

a) Em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação 

da pessoa jurídica CONTRATADA ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional;  

b) Em Edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em 
localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; 

c) Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias e em destaque na página principal do 
referido sítio. 

21.1.7. A publicação a que se refere o item 21.1.6 será feita às expensas da pessoa jurídica 
sancionada. 

21.1.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a FURNAS, 

resultantes de ato lesivo cometido pela CONTRATADA, com ou sem a participação de agente 

público. 

21.1.9. O PAR e o sancionamento administrativo devem obedecer às regras e parâmetros 

empregados em legislação específica, notadamente, na Lei nº 12.846/2013 e no Decreto nº 
8.420/2015, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo, ainda, da aplicação do ato de 
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que trata o artigo 21 do Decreto nº 8.420/2015. 

21.1.10. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a 

possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. 

21.1.11. As disposições desta Cláusula aplicam-se quando a CONTRATADA se enquadrar na 

definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.846/2013.20.1.12. Não obstante o 
empregado nesta Cláusula, a CONTRATADA está sujeita a quaisquer outras responsabilizações 

de natureza cível, administrativa e, ou criminal, previstas neste CONTRATO e, ou na legislação 

aplicável, no caso de quaisquer violações.  

CLÁUSULA 22ª - POLÍTICA DE CONFORMIDADE 

22.1. A CONTRATADA declara e garante que nem ela, diretamente ou por intermédio de 
qualquer subsidiária ou afiliada, e nenhum de seus diretores, empregados ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome ou benefício, realizou ou realizará qualquer ato que possa consistir em 
violação às proibições descritas (i) na Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, doravante 

denominada “Lei Anticorrupção Brasileira”, (ii) na Lei Contra Práticas de Corrupção 
Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da América (United States Foreign Corrupt Practices 

Actof 1977, 15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado), doravante denominada FCPA, 

(iii) e nas convenções e pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial a 
Convenção da OCDE sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a 
Convenção Interamericana contra a Corrupção – OEA, todas referidas como “Leis 

Anticorrupção”, incluindo pagamento, oferta, promessa ou autorização de pagamento de 
dinheiro, objeto de valor ou mesmo de valor insignificante mas que seja capaz de influenciar a 

tomada de decisão, direta ou indiretamente, a: 

a) qualquer empregado, oficial de governo ou representante de, ou qualquer pessoa agindo 

oficialmente para ou em nome de uma entidade de governo, uma de suas subdivisões políticas 

ou uma de suas jurisdições locais, um órgão, conselho, comissão, tribunal ou agência, seja 
civil ou militar, de qualquer dos indicados no item anterior, independente de sua constituição, 

uma associação, organização, empresa ou empreendimento controlado ou de propriedade de 
um governo, ou um partido político (os itens A a D doravante denominados conjuntamente 

autoridade governamental); 

b) um oficial legislativo, administrativo ou judicial, independentemente de se tratar de cargo 

eletivo ou comissionado; 

c) um oficial de, ou indivíduo que ocupe um cargo em, um partido político;  

d) um candidato ou candidata a cargo político;  

e) um indivíduo que ocupe qualquer outro cargo oficial, cerimonial, comissionado ou herdado 
em um governo ou qualquer um de seus órgãos; ou  

f) um oficial ou empregado(a) de uma organização supranacional (por exemplo, Banco 
Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE) (doravante denominado oficial 

de governo); 

g) ou a qualquer pessoa enquanto se saiba, ou se tenha motivos para crer que qualquer 

porção de tal troca é feita com o propósito de: 
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g.1) influenciar qualquer ato ou decisão de tal oficial de governo em seu ofício, incluindo 
deixar de realizar ato oficial, com o propósito de assistir FURNAS ou qualquer outra pessoa a 

obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a qualquer terceiro; 

g.2) assegurar vantagem imprópria; 

g.3) induzir tal oficial de governo a usar de sua influência para afetar ou influenciar qualquer 
ato ou decisão de uma autoridade governamental com o propósito de assistir FURNAS ou 

qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a qualquer terceiro; 

ou 

g.4) fornecer um ganho ou benefício pessoal ilícito, seja financeiro ou de outro valor, a tal 

oficial de governo. 

22.1.1. A CONTRATADA, inclusive seus diretores, empregados e todas as pessoas agindo em 

seu nome ou benefício, com relação a todas as questões afetando FURNAS ou seus negócios, 
se obrigam a: 

a) permanecer em inteira conformidade com as Leis Anticorrupção, e qualquer legislação 
antissuborno, anticorrupção e de conflito de interesses aplicável, ou qualquer outra legislação, 

regra ou regulamento de propósito e efeito similares, abstendo-se de qualquer conduta que 

possa ser proibida a pessoas sujeitas às Leis Anticorrupção;  

b) tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou impedir qualquer 

incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses de FURNAS, o que inclui o 
dever de comunicar as relações de parentesco existentes entre os colaboradores da 

CONTRATADA e de FURNAS; 

c) observar, no que for aplicável, o Programa de Compliance de FURNAS, sobre o qual declara 

ter pleno conhecimento. 

22.2. FURNAS se reserva no direito de realizar auditoria na CONTRATADA para verificar sua 

conformidade com as leis e o seu Programa de Compliance, sendo a CONTRATADA responsável 

por manter em sua guarda todos os arquivos e registros evidenciando tal conformidade, assim 
como disponibilizá-los a FURNAS dentro de 5 (cinco) dias a contar de sua solicitação. 

22.3. Entendendo que é papel de cada organização fomentar padrões éticos e de 
transparência em suas relações comerciais, FURNAS incentiva a CONTRATADA, caso ainda não 

possua, a elaborar e implementar programa de integridade próprio, observando os critérios 
estabelecidos no Decreto nº 8.420/2015. 

22.4. Caso a CONTRATADA ou qualquer de seus colaboradores venha a tomar conhecimento 
de atitudes ilícitas ou suspeitas, especialmente se referentes à violação das Leis Anticorrupção, 

deverá informar prontamente a FURNAS, por meio do Canal de Denúncias disponível no site 

www.canaldedenuncias.com.br/eletrobras/ e no telefone 0800 377 8037. 

22.5. Fica esclarecido que, para os fins do presente CONTRATO, a CONTRATADA será 

responsável, perante FURNAS e terceiros, pelos atos ou omissões de seus colaboradores. 

CLÁUSULA 23ª - RECEBIMENTO DO OBJETO 

23.1. FURNAS, por meio do agente de fiscalização técnica, deve receber o objeto do presente 
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CONTRATO: 

23.1.1. provisoriamente: em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação da CONTRATADA 

a FURNAS, para a avaliação do objeto, sem representar qualquer tipo de aceite ou 
consideração sobre o adimplemento das obrigações pela CONTRATADA; 

23.1.2. definitivamente: em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação da 
CONTRATADA para FURNAS, relativo à integralidade do CONTRATO, representando aceitação 

da integralidade do CONTRATO e liberação da CONTRATADA tocante a vícios aparentes. 

23.2. Acaso verifique o descumprimento de obrigações por parte da CONTRATADA, o agente 
de fiscalização técnica ou administrativo deve comunicar ao preposto deste, indicando, 

expressamente, o que deve ser corrigido e o prazo máximo para a correção. O tempo para a 
correção deve ser computado no prazo de execução de etapa, parcela ou do CONTRATO, para 

efeito de configuração da mora e suas cominações. 

23.3. Realizada a correção pela CONTRATADA, abrem-se novamente os prazos para os 

recebimentos estabelecidos no item 22 desta Cláusula. 

23.4. A recepção e aceitação dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, 

segurança e integridade dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste 

CONTRATO. 

CLÁUSULA 24ª – CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA 

24.1. A CONTRATADA declara conhecer e compromete-se a respeitar, cumprir e fazer 
cumprir, no que couber, o Código de Ética e de Conduta das Empresas Eletrobras, que se 

encontra disponível no endereço eletrônico da empresa, sob pena de submeter-se às sanções 
previstas no presente CONTRATO. 

CLÁUSULA 25ª - FORO 

25.1. As partes contratantes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro, para solução de 

qualquer questão oriunda do presente CONTRATO, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO, em 03 

(três) vias de igual teor, para um só efeito. 

 

Local, Rio de Janeiro _____de__________________ de 2020. 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.  CONTRATADA 
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Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Testemunhas: 
 

 
 

____________________________   _______________________________ 
Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 


