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CARTA CONVITE Nº 001/2022 

ENCERRAMENTO: 08/06/2022 - ÀS 09H00MIN. 

ABERTURA: 08/06/2022 - ÀS 09H15MIN. 

 

1. Encontra-se aberta na Unidade de Compras e Importação da Fundação para o 

Desenvolvimento da Unesp – FUNDUNESP, na Rua Líbero Badaró, nº 377 – 23º 

andar – conjunto 2310, Centro, São Paulo, SP, local onde será realizado o presente 

procedimento de compras, na modalidade de CARTA CONVITE, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE VETORES NO ENTORNO DO 

EMPREENDIMENTO UHE SANTO ANTÔNIO ENERGIA, relacionados no Folheto 

Descritivo – Anexo I, que fica fazendo parte integrante deste convite, e que será 

regido pelo Regulamento de Compras da FUNDUNESP e demais disposições legais 

pertinentes. 

 
2. DOS ANEXOS  

 

Integram este Convite os seguintes anexos: 

 

• ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO; 

• ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2022;  

• ANEXO III – PORTARIA DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDUNESP Nº 04/19;  

• ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; E 

• ANEXO V – DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE O PROPONENTE SE 

SUJEITARÁ ÀS NORMAS DO PRESENTE CONVITE, BEM COMO AS DEMAIS 

LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM 

SOBRE O PRESENTE PROCESSO DE COMPRAS. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
A Fundação para o Desenvolvimento da UNESP será denominada no transcorrer 

deste Convite pela sigla FUNDUNESP. 
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Os interessados em participar da presente contratação poderão examinar 

gratuitamente o presente Convite no site da FUNDUNESP www.fundunesp.org.br ou 

solicitar os arquivos, antes da data e horários fixados para encerramento desta 

contratação, por meio do e-mail compras@fundunesp.org.br. Informações e demais 

esclarecimentos a respeito do presente CONVITE poderão ser obtidos junto a 

Unidade de Compras e Importação da FUNDUNESP, no endereço citado no 

preâmbulo, nos dias úteis, (segunda a sexta-feira), das 9:00 às 16:00 horas.  

 

Solicitações de esclarecimentos técnicos poderão ser feitos através do e-mail: 

compras@fundunesp.org.br e serão respondidas a todos os participantes em forma 

de circular. 

 

O encerramento do presente CONVITE se dará no dia 08/06/2022 até 09H00MIN e a 

abertura do envelope nº 01 DOCUMENTAÇÃO será dia 08/06/2022 às 09H15MIN na 

sede da FUNDUNESP. A abertura do envelope nº 02 PROPOSTA se dará conforme 

previsto no item 9.1. 

 

4. DA HABILITAÇÃO  

 

4.1. Ter capital social de no mínimo 10% do valor orçado, ou apresentar fiança 

bancária de no mínimo 10% do valor da contratação, conforme previsto no item 7.1.7.  

 

4.2. Entregar, até o dia 08/06/2022 até 09H00MIN, na sede da FUNDUNESP os 02 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente, nº 01 – 

Documentação e nº 2 – Proposta e as seguintes indicações:  

 

“CONFIDENCIAL” 

ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO" 

FUNDUNESP 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

ENCERRAMENTO: 08/06/2022 - ÀS 09H00MIN. 

ABERTURA: 08/06/2022 - ÀS 09H15MIN. 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE 

 

http://www.fundunesp.org.br/
mailto:compras@fundunesp.org.br
mailto:compras@fundunesp.org.br
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“CONFIDENCIAL” 

ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA" 

FUNDUNESP 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

ENCERRAMENTO: 08/06/2022 - ÀS 09H00MIN. 

ABERTURA: 08/06/2022 - ÀS 09H15MIN. 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO  

 
O envelope n.º 01 – Documentação deverá conter:  

 
5.1. Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial.  

 
5.2. Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 
5.3. Prova de regularidade para com as Fazendas:  

 

5.3.1. FEDERAL: Certidão quanto aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 

Previdência Social; 

 

5.3.2. ESTADUAL: Certidão quanto a regularidade com o ICM/ICMS;  

 
5.3.3. MUNICIPAL: Certidão de Tributos Mobiliários.  

 
5.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS.  

 
5.5. As documentações referentes aos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 deverão estar válidas 

na data do encerramento da contratação. As mesmas deverão ser apresentadas 

por emissão via Internet, ou através de fotocópias autenticadas.  

 

5.6. Atestado de Capacitação Técnica, comprovado pelos seguintes documentos:  
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5.6.1. registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 

 

5.6.2. ATESTADO de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado em nome do PROPONENTE, e registrado no Conselho Regional 

Profissional do Responsável Técnico que comprove à execução de serviços 

compatíveis com o objeto da Carta Convite; 

 

5.6.3. Comprovação de possuir, em seu quadro permanente, profissional detentor de 

certidão de acervo técnico emitida pelo respectivo conselho profissional, que 

comprove ter executado serviços compatíveis com o objeto da Carta Convite. O 

profissional que preencha as condições aqui estabelecidas deverá ser o responsável 

técnico pela execução dos serviços do objeto da Carta Convite; 

 

5.6.4. Alvarás de licença e funcionamento. 

 

5.7. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo – ANEXO IV.  

 

5.8. Para o credenciamento e consequente habilitação das empresas concorrentes, 

sem prejuízo das demais disposições deste Convite, deverão ser apresentados, 

impreterivelmente:  

 

5.8.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura;  

   

5.8.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, 

do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do respectivo documento, dentre os indicados no subitem 

anterior, que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
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5.9. Solicita-se que a apresentação dos documentos exigidos neste capítulo sejam 

apresentados na ordem em que são requeridos no presente Convite, sendo certo que 

tal determinação somente visa a maior celeridade nos trabalhos da Unidade de 

Compras e Importação. O não atendimento ao presente item não desabilitará a 

empresa concorrente.  

 
6. DO EXAME DOS DOCUMENTOS:  

 
6.1. A Unidade de Compras e Importação dará início a abertura dos envelopes n.º 01 

– Documentação e procederá ao exame e rubrica dos documentos neles contidos, 

que serão rubricados facultativamente pelos proponentes presentes, desde que 

devidamente credenciados.  

 
6.2. Nessa ocasião, poderão os concorrentes apresentar impugnações 

fundamentadas, que serão obrigatoriamente registradas na ata dos trabalhos e 

assinadas pelo(s) impugnante(s).  

 
6.3. Examinados os documentos e as impugnações porventura apresentadas, a 

Unidade de Compras e Importação decidirá quanto à habilitação ou inabilitação de 

cada concorrente, lavrando-se o competente termo.  

 
7. DA PROPOSTA 

 
7.1. O envelope nº 02 – Proposta deverá conter a proposta da proponente, sem 

rasuras ou emendas em quaisquer lugares, entrelinhas, bem como condições escritas 

à margem, redigida em idioma nacional, datilografada ou impressa, com todas as 

folhas rubricadas e, ao final, subscrita pelo responsável legal da proponente, na qual 

deverá constar o seguinte:  

 
7.1.1. Nome ou razão social, CNPJ e endereço da proponente, nome do signatário e 

sua função ou cargo na empresa;  

 

7.1.2. Descrições completas, detalhadas e individualizadas dos bens ofertados, 

acondicionamento, embalagem, bem como outras informações que se fizerem 
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necessárias de forma a ficar demonstrado claramente que preenchem as 

características mínimas especificadas no memorial descritivo. 

  
7.1.3. Preços unitários ofertados em algarismos, expressos em moeda nacional, bem 

como preço global apurado na data da apresentação da proposta, sem a inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;  

 
7.1.4. Todos os preços da Proposta Comercial deverão ser apresentados na moeda 

corrente nacional (Real), utilizando-se até quatro casas decimais para os centavos, 

precedidos da vírgula que segue a unidade, desprezando-se as frações 

remanescentes;  

 
7.1.5. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos 

da mão-de-obra, tributos, insumos, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos 

proteção individual para segurança no trabalho (EPIs), materiais, equipamentos 

diversos, transporte, mobilização e desmobilização da equipe, seguros, veículos, 

despesas gerais incidentes sobre os veículos e demais custos necessários para a 

execução dos serviços a serem contratados;  

 
7.1.6. Que os preços apresentados serão fixos e irreajustáveis;  

 
7.1.7. Caso o Capital Social da contratante não seja de no mínimo 10% do valor 

orçado, se vencedora do certame deverá apresentar fiança bancária de no mínimo 

10% do valor orçado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.  

 
7.1.8. Declaração expressa de que a proponente se sujeitará às normas do presente 

convite, bem como as demais leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 

incidam sobre o presente processo de compras – Anexo V;  

 

7.1.9. A proposta deverá mencionar o Prazo de Vigência dos Serviços que será 

de 11 meses (três ciclos). 

 

7.1.10. A empresa deverá apresentar em sua proposta garantia de bons serviços 

prestados e do material utilizado. 
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7.2. Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 dias, a contar da data 

de encerramento deste convite.  

 

7.3. A Unidade de Compras e Importação poderá, a qualquer tempo, solicitar às 

proponentes a composição de preços dos produtos, bem como demais 

esclarecimentos que julgar necessário.  

 

7.4. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 

correspondentes nos casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como 

corretos os preços unitários propostos pela proponente. As correções serão efetuadas 

para apuração do valor final da proposta.  

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

8.1. O proponente deverá cotar preço para pagamento, a ser efetivado em parcelas e 

nota fiscal especifica, a saber:  

 

8.1.1 APÓS A REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE APLICAÇÃO, A CONTRATADA 

PODERÁ EMITIR A COBRANÇA, COM PAGAMENTO EM ATÉ 15 DIAS DA 

RESPECTIVA COBRANÇA ATESTADA PELO COORDENADOR DO PROJETO. 

 
8.2. Os pagamentos mencionados no item acima serão realizados por meio de 

deposito bancário, em conta corrente nominal a empresa contratada. 

 

9. DO EXAME DAS PROPOSTAS  

 
9.1. Encerrados os trabalhos de exame dos documentos contidos no envelope n.º 01 

– Documentação, a Unidade de Compras e Importação marcará data, hora e local 

para abertura do envelope n.º 02 – Proposta. Não havendo impugnação, os 

trabalhos poderão prosseguir, com exame imediato das propostas, desde que 

todos os concorrentes desistam expressamente da interposição de recursos. 
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9.2. Todos os documentos dos envelopes n.º 02 – Proposta serão rubricados pelos 

proponentes presentes devidamente credenciados que o desejarem e pela Unidade 

de Compras e Importação.  

 

9.3. Por ocasião da abertura das propostas, os concorrentes poderão fazer 

considerações ou impugnações, que constarão obrigatoriamente da ata.  

 

9.4. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 

sendo admitidas quaisquer providências posteriores, tendentes a sanar falhas ou 

omissões que as ofertas apresentarem.  

 

10.  DO JULGAMENTO  

 

10.1 Na fase de julgamento das propostas levar-se-ão em conta os seguintes 

requisitos, considerados em sua ordem, como preponderantes: preço, qualidade e 

rendimento.  

 

10.2. As propostas que não satisfaçam os requisitos mínimos serão desclassificadas. 

 

10.3. O objeto da contratação será homologado e adjudicado pelo Gerente 

Administrativo e Financeiro da FUNDUNESP a quem, entre os proponentes 

classificados no julgamento das propostas, tenha oferecido o menor preço, desde que 

atendam os requisitos estabelecidos no Convite.  

 

10.4. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

10.4.1. Basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem reduções 

sobre as propostas mais vantajosas;  

 

10.4.2. Forem subordinados a quaisquer condições não previstas neste Convite;  

 

10.4.3. Contenham ressalva em relação às condições imposta neste Convite;  
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10.4.4. Não sejam exequíveis;  

 

10.4.5. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas 

não cabem desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento nos termos do 

Regulamento de Compras da FUNDUNESP.  

 

10.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão 

convocados, vedado outro procedimento.  

 

10.6. Fica reservado a FUNDUNESP o direito de anular ou revogar o presente 

Convite, por motivo devidamente fundamentado, sem que caiba em tal hipótese, aos 

concorrentes, indenização, compensação ou vantagem a qualquer título. 

 

10.7. Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas 

desclassificadas por não atenderem as exigências do convite ou forem inexequíveis, 

a FUNDUNESP poderá, a seu critério, revogar a contratação ou conceder às 

proponentes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outras propostas, 

observado o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos 

do art. 36 do Regulamento de Compras da FUNDUNESP. 

 

11. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO  

 
11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste CONVITE, garantida a prévia 

defesa, serão aplicadas ao inadimplente, conforme o caso, as sanções previstas no 

art. 30 do Regulamento de Compras da FUNDUNESP. 

 
11.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora calculada sobre o valor da obrigação, de acordo com os seguintes 

percentuais:  

  
a) atraso até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de 

atraso;  
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b) atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por 

dia de atraso.  

 
11.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA a multa:  

 
a) de 15% (quinze por cento), calculada sobre o total ou parte da obrigação não 

cumprida; ou  

 
b) de valor correspondente à diferença de preço resultante de nova contratação 

realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.  

 
11.4. As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outra.  

 
12. DOS RECURSOS  

 
12.1. Cabem recursos sobre qualquer decisão referente ao presente procedimento de 

compras, que deverão ser interpostos no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, 

contados da disponibilização da decisão aos proponentes.  

 
12.2. Os recursos serão dirigidos a Unidade de Compras e Importação da 

FUNDUNESP por intermédio da autoridade que praticou os atos recorridos. 

 

13. DO CONTRATO  

 
13.1. Aprovada a contratação, será convocada a vencedora do objeto para, dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, sob pena de decair do direito à contratação. O prazo de convocação 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.  

 
13.1.1. O não comparecimento implicará desistência da adjudicatária pela 

contratação;  

 

13.1.2. Se não houver convocação decorridos 60 (sessenta) dias da entrega das 

propostas, os proponentes ficarão liberados dos compromissos assumidos;  



 

Certificada ISO 9001:2015 
Rua Líbero Badaró – 377 – 23º Andar – Conj. 2310 – Centro - CEP 01009-906 - São Paulo - SP 

www.fundunesp.org.br - compras@fundunesp.org.br - Telefone: (11) 3474-5300 

Página 11 de 41 

  

 

13.1.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 

 13.1.4. A minuta para contratação encontra-se disponível no Anexo II do 

presente Convite.  

 

A empresa ganhadora do procedimento e que tenha eventualmente alguma indicação 

de alteração da minuta padrão de contratação deve apresentar em até 2 (dois) dias 

úteis, para avaliação da Assessoria Jurídica da FUNDUNESP. Caso não se manifeste 

no prazo acima a contratação será emitida na forma e conteúdo da minuta. 

 
Lembramos que eventuais propostas de modificações não poderão alterar a estrutura 

do instrumento jurídico proposto, vez que se trata de documento aprovado pelos 

Órgãos Colegiados da Instituição em todas as Contratações com o objeto correlato. 

 

14. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
14.1. Os serviços do objeto da contratação serão executados na seguinte localidade: 

 
Comunidades do entorno da UHE Santo Antônio: Morrinhos (60 residências), 

Samaúma (30 residências) e São Domingos (30 residências) – Porto Velho – RO. 

  

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 
15.1. A FUNDUNESP reserva-se o direito de aceitar a proposta que julgar a mais 

vantajosa ou a juízo rejeitar todas, anular ou revogar a contratação;  

 
15.2. Nenhuma proposta será recusada por formalismos que não impliquem na 

essência do procedimento.  

 
15.3. As impugnações a este Convite somente serão recebidas no prazo de até 02 

(dois) dias anteriores à data da abertura dos Envelopes de Documentação. Em 
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havendo recurso, este deverá ser endereçado a Unidade de Compras e Importação 

da FUNDUNESP;  

 
15.4. A participação no procedimento implica na aceitação integral, pela proponente, 

de todas as condições determinadas por este convite e seus anexos. 

 

16. DO FORO  

 
Fica eleito o Foro da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas 

ou relativas à aplicação desta contratação, não resolvidas na esfera administrativa.  
 

 

 

São Paulo, 27 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Clodoaldo Soares Ferreira 

Unidade de Compras e Importação 
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ANEXO I 

 
 

 

 

 

FOLHETO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CONTROLE E MONITORAMENTO DE VETORES NO ENTORNO DO 

EMPREENDIMENTO UHE SANTO ANTÔNIO ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Certificada ISO 9001:2015 
Rua Líbero Badaró – 377 – 23º Andar – Conj. 2310 – Centro - CEP 01009-906 - São Paulo - SP 

www.fundunesp.org.br - compras@fundunesp.org.br - Telefone: (11) 3474-5300 

Página 14 de 41 

  

 

OBJETO 

 

Este termo de referência (TR) tem por objeto definir o escopo da contratação de 

empresa para prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas e 

estudos entomológicos em comunidades do entorno do Empreendimento UHE Santo 

Antônio Energia em um período de 11 meses após a assinatura do contrato. 

 

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Comunidades do entorno da UHE Santo Antônio: Morrinhos (60 residências), 

Samaúma (30 residências) e São Domingos (30 residências) – Porto Velho – RO. 

 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DA PROPOSTA 

 

Cada PROPONENTE deverá apresentar sua Proposta organizada como segue: 

 

Documentos de Habilitação e Cadastro 

 

A Empresa consultada deverá apresentar, juntamente com sua Proposta, os seguintes 

documentos: 

 

a) Certidão(ões) e/ou atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado em nome do PROPONENTE, e 

registrado(s) no Conselho Regional Profissional do responsável técnico, comprovando 

a execução de serviços compatíveis com o objeto do presente Processo de Consulta; 

 

b) Comprovação de possuir, em seu quadro permanente, profissional detentor(es) 

de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo Conselho Profissional 

correspondente, que comprove ter executado serviços compatíveis com o objeto da 

Consulta. O engenheiro que preencha as condições aqui estabelecidas deverá ser o 

responsável técnico pela execução dos serviços ora licitados; 
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c) Alvarás de licença e funcionamento; 

 

d) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

 

e) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

 

f) Certidão Negativa de Débito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

h) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Tributos Federais; 

 

ESCOPO E METODOLOGIA DOS TRABALHOS 

 

Importância do controle de pragas 

  

Pode-se definir como pragas os organismos biológicos que causam danos ao homem, 

seja pelo risco à saúde como potenciais vetores de doenças, pelos estragos que 

podem acarretar em equipamentos e fiações, pela contaminação de produtos, 

alimentos e ambientes ou por riscos de acidentes. 

 

As instalações bem como a própria atividade do estabelecimento, propiciam a 

ocorrência de determinadas pragas que encontram condições favoráveis de abrigo e 

alimentação, permitindo a instalação e proliferação de insetos, roedores e outros 

animais nocivos. 

 

Nestes locais, intervenções isoladas e de curta duração, seguidas de períodos de 

inação, são ineficientes e de alto custo. Estas áreas devem ser mantidas sob 

permanente vigilância, com efetivo programa de monitoramento, permitindo 

intensificar as ações de controle (químico, biológico, físico, mecânico, educacional 

etc.) logo que constatada incidência de pragas. Desta forma é possível reduzir a 
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quantidade de produto químico lançado no ambiente e evitar sérios prejuízos 

resultantes do ataque destas pragas. 

 

Esta estratégia de controle que tem como objetivo impedir que as pragas se instalem 

e gerem danos significativos, abrange medidas preventivas e corretivas, com 

tratamento específico e diferenciado para cada setor do estabelecimento. 

 

Abrangência - Instalações residenciais do entorno do empreendimento, situadas em 

Porto Velho, RO. 

 

Grupo taxonômico de interesse 

 

 Gênero Mansonia. 

 

Estratégia de controle - MIP 

 

A estratégia de controle adotada baseia-se no conceito de Controle ou Manejo 

Integrado de Pragas - MIP, que objetiva atender às necessidades do homem com 

relação ao controle de pragas, empregando técnicas e procedimentos que acarretem 

o mínimo de prejuízo ao meio ambiente. Esta estratégia prevê a utilização de vários 

métodos (químicos, físicos, mecânicos, educacionais/informativos etc.), compatíveis 

entre si, e que no conjunto são mais eficazes e menos prejudiciais ao meio ambiente. 

 

Pode-se definir o Controle ou Manejo Integrado como um quebra cabeça (estratégia) 

formado pela junção de várias peças (táticas) que se encaixam corretamente. 

 

Abaixo são descritos os principais componentes do Controle ou Manejo Integrado: 

 

Inspeção  

 

Junto com outros quatro componentes - Educação, Participação, Exclusão e 

Monitoramento, formam a base de sustentação de um Programa de Manejo Integrado. 

A inspeção objetiva identificar e avaliar o problema de pragas devendo ocorrer em 
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todas as fases do programa (fase preparatória ou inicial, fase de implantação e fase 

de manutenção). Esta atividade permite. 

 

Monitoramento  

 

É o acompanhamento periódico do Programa, permitindo avaliar o progresso das 

ações de controle implementadas. O monitoramento deve ser contínuo e permanente, 

ocorrendo mesmo após alcançado o nível de controle desejado, visto ser instrumento 

básico para novas medidas, se necessárias.  

 

Armadilhas automáticas modelo Skeetervac deverão são instaladas em cinco 

localidades; Cujubim grande, São Domingos, Santa Rita, Morrinhos e Samauma, para 

monitoramento populacional de Mansonia spp. O acompanhamento das armadilhas 

permitirá detectar aumentos na abundância de mosquitos nas áreas de entorno do 

empreendimento, e permitirá auxiliar na tomada de decisões para intervenções de 

controle. 

 

Os mosquitos capturados nas armadilhas deverão ser armazenados em copos de 

plásticos com tampa de rosca contento sílica gel no fundo, a fim de preservar os 

caracteres taxonômicos. Em seguida, os copos serão etiquetados com a data e local, 

e selados com fita isolante. Os mosquitos serão identificados por um taxonomista do 

IEPA e tabulados em planilhas eletrônicas. 

 

A periodicidade de vistorias das armadilhas deverá ser feita semanalmente pela 

empresa contratada, sempre às segundas-feiras, primeiro dia útil da semana 

epidemiológica, com início em 2022 e término em 2023. 

 

Educação / Informação  

 

Os responsáveis pela área a ser controlada bem como os indivíduos que trabalham 

no local devem estar informados sobre os objetivos e o desenvolvimento do programa 

de controle. É importante que todos sejam orientados quanto à participação no 

programa, para que possam integrar-se de forma efetiva nas ações de controle.  
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Diversos canais de comunicação (direta e seletiva ou indireta e em massa) podem ser 

usados com o objetivo de divulgar o programa de controle. Como exemplo pode-se 

citar a realização de palestras abordando aspectos da biologia e comportamento de 

insetos, bem como as medidas preventivas e corretivas empregadas no controle 

destas pragas. 

 

Saneamento ambiental  

 

Esta tática abrange medidas de manejo e manutenção do ambiente de modo a torna-

lo impróprio à proliferação de pragas. Através de intervenções adequadas no meio 

ambiente, pode-se eliminar ou limitar condições que propiciam a presença destes 

animais. 

 

Documentação  

 

Todos os dados das inspeções e tratamentos de rotina devem ser devidamente 

registrados em formulários específicos. A análise dos dados obtidos permite avaliar o 

programa de controle e fornece subsídios para a elaboração de relatórios periódicos, 

concisos e objetivos, contendo as seguintes informações:  

 

• resumo das atividades realizadas;  

• resultados alcançados;  

• dificuldades encontradas;  

• orientação quanto às medidas preventivas;  

• sugestões de medidas que otimizem o programa de controle.  

 

Controle químico  

 

Constitui-se em importante ferramenta para o controle de pragas. No entanto, deve 

ser sempre utilizado de forma racional e criteriosa, selecionando-se produtos de baixa 

toxicidade, aplicados de acordo com as normas de segurança. Adotando-se este 

procedimento, pretende-se reduzir os riscos de efeitos nocivos para o homem e o meio 

ambiente. 
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Metodologia de controle 

 

Áreas internas  

 

Controle químico fase alada - Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI)  

 

Para o controle de mosquitos adultos na área interna serão realizadas aplicações 

quadrimestrais de inseticida nas paredes das instalações, adotando-se a metodologia. 

preconizada pela Organização Mundial da Saúde (WHO- Manual For Indoor Residual 

Spraying, 2007). Serão utilizados pulverizadores de compressão prévia, inox, providos 

de manômetro e equipados com bico leque (modelo 8002).  

 

O princípio ativo – Deltametrina (Nome comercial K-Othrine WG 250), recomendado 

pelo Ministério da Saúde, será utilizado nas borrifações, para cada bomba de 10 litros 

serão utilizados 25 gramas da formulação. 

 

Três aplicações serão realizadas; 1ª aplicação (junho/2022), 2ª aplicação (setembro-

outubro/2022) e 3ª aplicação (janeiro-fevereiro/2023). 

 

Áreas externas  

 

Controle químico fase alada – aplicação espacial com termonebulização  

 

O controle de mosquitos adultos na área externa ocorrerá por meio de 

termonebulização. Neste processo, o inseticida em mistura com um solvente oleoso 

(óleo mineral) é injetado em um fluxo de gás quente produzido dentro do equipamento, 

onde evapora. Ao sair do termonebulizador, os vapores encontram o ar externo, mais 

frio, e condensam tomando o aspecto de névoa ou “fog”. As aplicações ocorrerão no 

horário de pico de atividade dos mosquitos em cada local, verificada pelos estudos 

realizados pela equipe de entomologia do Projeto P&D Mansonia, publicados.  
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As aplicações ocorrerão no horário definido pela equipe de entomologia do Projeto 

P&D Mansonia, durante três dias consecutivos e se repetirão após intervalo de cinco 

dias. Assim, teremos nove aplicações ou três ciclos, no período de um mês.  

 

As aplicações deverão ser realizadas com vazão de 350ml por minuto com bico de 

aplicação número 14, e com distâncias não superiores a 7 metros dos cômodos das 

residências. 

 

Deverão ser realizados três ciclos de aplicações, nos meses de maio e setembro de 

2022 e janeiro de 2023, na localidade de São Domingos. 

 

Serão utilizados os produtos com princípio ativo permetrina 38,4% CE na proporção 

de 10ml do produto para 1 litro de óleo mineral. 

 

CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

 

Proposta técnica 

  

A proposta técnica deverá atender estritamente as condições deste TR e do Convite. 

São considerados como itens integrantes e indispensáveis para avaliação da 

proposta: 

 

a) Proposta para realização do serviço; 

b) Acervo técnico de prestação deste tipo de serviço em outras empresas; 

c) Registro da empresa no conselho de entidade 

d) Listagem dos profissionais a serem inicialmente alocados pela contratada 

(quantitativo e função); 

e) Currículo e Indicação do responsável técnico; 

f) Currículo da Empresa; 

 

A empresa a ser contratada assumirá todos seus custos operacionais, entre eles: 

 

 mão de obra 
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 treinamento 

 plano de comunicação 

 programa de trabalho 

 supervisão 

 Transporte 

 alimentação,   

 uniformes,  

 EPI’s  

 todos os encargos sociais   

 seguro de vida 

 impostos e taxas 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

É imprescindível a qualificação da equipe. A proposta apresentada deve estar 

acompanhada de Curriculum Vitae do Coordenador/Supervisor do Trabalho. O 

número total de profissionais formadores das equipes deve satisfazer as condições 

necessárias ao perfeito cumprimento dos serviços. 

 

Salienta-se que a execução dos serviços especializados deverá atender as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tais como equipamentos de proteção 

individual, equipamentos de primeiros socorros, estratégias de atendimento e 

remoção de feridos em caso de acidente etc. Todos os membros da equipe executora, 

quando o trabalho assim o exigir e de acordo com a legislação vigente, devem estar 

munidos dos necessários EPI’s, que serão de inteira responsabilidade e deverão ser 

fornecidos pela empresa contratada. 

 

Fiscalização dos Serviços 

 

A execução dos serviços estará sujeita às inspeções e/ou fiscalizações por parte da 

CONTRATANTE. 
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ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Durante todo o processo de implementação das medidas de controle, pela empresa 

contratada para o controle, uma equipe de técnicos do IEPA, formada por um 

pesquisador e um auxiliar de pesquisa, farão as seguintes atividades técnico-

científicas; 1. Provas biológicas de parede, 2. Prova biológica em gaiola, 3. Seleção 

de criadouros e aplicação de bacilos com drone, e 4. Testes de novos atrativos para 

Mansonia spp. 

 

Para essas atividades foram selecionadas as seguintes localidades; São Domingos, 

Morrinhos, Santa Rita e Samauma, previamente estudadas pelo P&D Mansonia, pela 

equipe de Entomologia médica do IEPA. 

 

Prova biológica de parede 

 

As provas biológicas de parede visam avaliar a eficácia e residualidade dos inseticidas 

utilizados nas borrifações residenciais. Para esses testes, mosquitos serão 

capturados com metodologia da TAHP (técnica de atração por humano protegido) pelo 

pesquisador responsável e o auxiliar de pesquisa, um dia antes da realização dos 

testes. Os mosquitos serão mantidos vivos em gaiolas até o dia do teste de parede. A 

metodologia utilizada será a mesma preconizada pela Organização Mundial de Saúde 

– OMS, com amostragem de três casas (sorteadas) por localidade, que inclua casas 

com paredes de alvenaria e madeira. 

 

Em cada residência, três cones serão fixados nas paredes borrifadas das residências. 

Dez mosquitos serão inseridos por cone, totalizando 30 mosquitos por parede 

(residência). Os mosquitos ficarão expostos por 30 minutos, dentro do cone e em 

contato coma parede borrifada. Após este intervalo, os mosquitos serão retirados dos 

cones e colocados em copo telados, onde será conferido o número de mosquitos 

caídos em cada cone. Em seguida, os copos serão armazenados em caixa de isopor, 

selada para overnight. Após 24h da exposição, os copos serão observados 

novamente para contabilizar o número de mosquitos mortos. 
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Periodicidade 

 

As localidades serão avaliadas mensalmente, durante seis meses, de junho a 

novembro de 2022. Em cada mês serão necessários cinco dias para a realização dos 

testes, incluindo a captura de mosquitos no período noturno e os testes de parede no 

período diurno. 

 

Prova biológica de gaiola 

 

As provas biológicas em gaiolas serão utilizadas para verificar o alcance e a eficácia 

de inseticidas espaciais. Serão colocadas duas gaiolas (peri e intradomicilio) com ~10 

mosquitos cada, em cinco residências. Em seguida, será realizada a aplicação do 

termonebulizador (FOG), de maneira que os mosquitos contidos nas gaiolas ficarão 

expostos a fumaça da FOG por 30 minutos. Após o intervalo estabelecido de 

exposição, os mosquitos das gaiolas serão recolhidos para copos com tela, onde será 

conferido o número de caídos. Os copos serão armazenados em caixa de isopor 

selada para overnight, e após 24h serão contabilizados os mosquitos mortos. 

 

Periodicidade 

 

Esta atividade será realizada em dois períodos; 1º em outubro de 2022 e o 2º em 

fevereiro de 2023. Em cada teste serão necessários cinco dias, incluindo as capturas 

noturnas e os testes também noturnos. 

 

Seleção e aplicação de bacilos com drone 

 

As formas imaturas de Mansonia spp. realizam as trocas gasosas por meio da fixação 

do seu sifão (larvas) ou trombeta (pupa) nas raízes de plantas aquáticas (macrófitas). 

Nos estudos conduzidos pela equipe de Entomologia médica do P&D Mansonia, foi 

possível verificar que os criadouros mais produtivos, são aqueles com densa 

cobertura de macrófitas da espécie Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia 

molesta, em lagos, lagoas ou remansos (ecossistemas lênticos) rasos, com baixa 

oxigenação da água e alta concentração de matéria orgânica em suspensão. Esses 
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criadouros, de modo geral, sofrem pouca influência da maré ou vazão do rio Madeira, 

sendo portanto, considerados criadouros altamente produtivos para oviposição e 

desenvolvimento larval da Mansonia spp. 

 

Para  controle biológico das larvas por meio de aplicação com Drone, quatro lagos 

serão selecionados, um em cada localidade de monitoramento. Adicionalmente, um 

lago será utilizado como controle (sem tratamento). Para a seleção dos criadouros 

serão levados em consideração, além da presença de formas imaturas de Mansonia 

spp., que os criadouros sejam ecossistemas lênticos, rasos e com presença constante 

de macrófitas. 

 

O larvicida biológico a ser utilizado no controle larval da Mansonia spp. será o 

VectoMax®FG (Sumitomo Chemical Latin America), que combina os ingredientes 

ativos bacterianos Bacillus thuringiensis israelensis (cepa AM65-52) e o Bacillus 

sphaericus 2362 (cepa ABTS 1743) em uma única micropartícula. A seleção deste 

composto biológico ocorreu previamente em estudos conduzidos pela equipe de 

Entomologia médica - IEPA, no P&D Mansonia, onde o mesmo mostrou excelentes 

resultados em condições de laboratório.  

 

Após selecionadas as áreas a serem tratadas, os cinco lagos (quatro tratados e um 

controle) serão mapeados, em alta definição, por meio de Drone, modelo Mavic Air. 

Fotografias aéreas serão tiradas à uma altitude de aproximadamente 50 m, em ângulo 

reto, 90º com o solo. O software Pix4D será utilizado para o plano de voo do drone, 

permitindo padronizar os espaçamentos das fotos aéreas e a sua sobreposição em 

cerca de 60%, para a montagem do mapa. O software Agisoft será utilizado para o 

alinhamento das fotos e construção dos mapas em alta definição. Inicialmente, as 

fotos serão alinhadas, em uma nuvem densa de pontos, em seguida, um modelo 3D 

dos criadouros será obtido para medições de área, estimativa do volume de água, 

composição de macrófitas no criadouro, e para os cálculos de quantidade de bacilos 

(larvicidas) necessários para o criadouro. Por fim, um mapa Ortomosaico será 

construído com o modelo 3D que permitirá traçar as rotas de aplicação dos bacilos 

com um Drone aplicador de grânulos. 
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O Drone que aplicará os bacilos, percorrerá a faixa com macrófitas mapeadas, 

despejando continuamente os bacilos sobre a faixa traçada com base no Ortomosaico 

gerado. Altitude de voo, abertura dos bicos e pontos de manobra do drone serão 

planejados conforme as condições de cada criadouro ao analisar os mapas e modelos 

3D construídos. 

 

Avaliação do controle biológico 

 

Antes da aplicação dos bacilos, todos os criadouros passarão por pesquisa larvária 

(pré-teste), que permitirá comparações posteriores. Duas aplicações de bacilos serão 

realizadas; 1ª aplicação (Junho/2022) e 2ª aplicação (Agosto/2022). As avaliações dos 

criadouros ocorrerão de junho a setembro de 2022, com periodicidade semanal em 

todos os criadouros, utilizando o mesmo esforço de amostragem da pesquisa larvária 

pré-teste.  

 

Em cada criadouro serão selecionadas, a critério do coletor, três pontos de pesquisa 

larvária, com potencial de presença de larvas de Mansonia spp. Cada ponto será 

delimitado por um quadrante de 40x40cm, onde todas as macrófitas presentes no 

quadrante deverão ser coletadas em um balde, lavadas, e a água resultante filtrada, 

as larvas e pupas de Mansonia spp. presentes serão pipetadas para serem fixadas 

em tubos Falcon de 60mL contendo álcool à 70%. Os ovos de Mansonia deverão ser 

pesquisados por meio de exame visual da face inferior das folhas das macrófitas 

presentes no quadrante e posterior fixação do material em álcool 70%. Variáveis 

ambientais deverão ser anotadas em ficha entomológica e os tubos, etiquetados 

separadamente por; quadrante, criadouro, localidade e dia da pesquisa larvária. 

 

O material biológico será identificado até o menor nível taxonômico possível, por um 

taxonomista. Os efeitos larvicidas do produto serão acompanhados por gráficos 

contendo o quantitativo de imaturos por estádio larval, que permitirá avaliar a 

efetividade do larvicida em condições de campo, e sua viabilidade para aplicação em 

outras localidades para o controle de Mansonia spp. 

 

As avaliações dos criadouros serão de responsabilidade da empresa contratada. 
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Periodicidade  

 

Aplicações de bacilos com drone – três dias para cada aplicação de bacilos, o primeiro 

em junho e o segundo em agosto de 2022. 

 

Avaliação dos lagos – dois dias para avaliação dos cincos lagos, com repetições 

semanais em todos os lagos, durante oito semanas consecutivas por aplicação, ou 16 

semanas para as duas aplicações. 

 

Testes de novos atrativos para Mansonia spp. 

 

Atrativos de mosquitos são extremamente importantes para serem utilizados em 

armadilhas de captura, e, consequentemente, para serem utilizados no 

monitoramento entomológico. Os atrativos comerciais são produtos sintéticos que 

imitam odores humanos, geralmente aqueles liberados pelo suor e o mau-cheiro, 

como o chulé. A utilização desses atrativos nas armadilhas permite a substituição de 

coletores humanos, eliminando os riscos de contágio dos coletores.  

 

Apesar das diversas vantagens dos atrativos baseados em odores humanos para 

utilização nas armadilhas, esses produtos apresentam algumas desvantagens, como, 

o número limitado de produtos sintéticos que imitem odores humanos, que seja 

atrativos aos mosquitos, valor elevado dos produtos disponíveis no mercado e as 

dificuldades nos tramites de importação desses produtos que se tornam demorados. 

Além disso, não se sabe os efeitos da combinação desses odores para maximizar a 

coleta de mosquitos nas armadilhas. Desta forma, os produtos disponíveis no 

mercado são restritos à dois tipos; Lurex e Octenol. A combinação desses dois 

atrativos se mostrou eficaz para a atração de maior diversidade de mosquitos 

antropofílicos do que um único atrativo. Além destes, o CO2, liberado na respiração, 

também se mostrou eficaz em atrair mosquitos em armadilhas luminosas como CDC. 

 

Em decorrências desta problemática, o grupo P&D Mansonia, desenvolveu compostos 

que unem CO2, Lurex e Octenol, em uma única pastilha de liberação uniforme, 

potencialmente promissora para patente. Em estudos preliminares, as pastilhasforam 
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capazes de atrair elevada quantidade de mosquitos do gênero Mansonia, alta 

diversidade de outros insetos hematófagos e de importância médica, incluindo 

flebotomíneos (vetor da leishmaniose) e anofelinos (vetor da malária), em armadilhas 

que convencionalmente utiliza o ser humano como atrativo (MosqTent). 

 

Para consolidar a eficácia verificada em testes preliminares com as partilhas atrativas 

desenvolvidas no P&D Mansonia, será necessária a realização de testes 

complementares com outras armadilhas, para fins comparativos de eficácia de coleta. 

Para esta finalidade, quatro armadilhas foram selecionadas; BG-Sentinel, CDC, 

MosqTent e Skeetervac. 

 

Periodicidade  

 

Serão necessários cinco dias de testes ininterruptos. Durante três meses, julho e 

outubro de 2022 e janeiro de 2023, contemplando as estações chuvosa, seca e 

transição na região de Porto Velho/RO. 

 

CRONOGRAMA 
 

Atividade jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 

Borrifação residual (Morrinho)                       

excluir                       

Borrifação residual (Samauma)                       

Borrifação residual (São Domingos)                       

excluir                       

excluir                       

excluir                       

Aplicação espacial (São Domingos)                       

Armadilhas Skeetervac (Semanal)                       

Prova biológica das paredes (Cone) 

São Domingos 
                      

Prova biológica com gaiolas (São 

Domingos) 
                      

Testes com novos atrativos                       

Seleção de criadouros.                       
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Aplicação de bacilos                       

Avaliação das áreas tratadas com 

bacilos 
                      

Acompanhamento das atividades de 

campo 
                      

 

 

  Contratada 

  IEPA 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2022 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - 

FUNDUNESP. 

CONTRATADA: EMPRESA CONTRATADA. 

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses. 

VALOR GLOBAL: R$ 000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx). 

ORIGEM: PROCESSO Nº 070/2022 – com fundamento no Artigo 5º, 

Inciso III do Regulamento de Compras da Fundunesp. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE VETORES 

NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO UHE SANTO 

ANTÔNIO ENERGIA. 

 

 

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP – FUNDUNESP, entidade 

de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Líbero Badaró, nº 377, 23º 

Andar, Conjunto 2310, Centro, inscrita no C.N.P.J. nº 57.394.652/0001-75 e Inscrição 

Estadual nº 112.308.414.114, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente 

Prof. Dr. Edson Antonio Capello Sousa, portador do RG. nº 15.248.446 e C.P.F. nº 

058.392.588-06, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 

lado, a empresa  XXXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXXXX, nº 000, XXXXXXXXXX, 

na cidade de XXXXXXXXX no Estado de São Paulo, CEP: 00000-000 – inscrita no 

C.N.P.J. sob o nº 00.000.000/0001-00, neste ato representada pelo seu Sócio 

xxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG nº 00.000.000-0 e CPF nº 000.000.000-00, 

doravante denominada "CONTRATADA", as quais, têm entre si, justas e 

CONTRATADAS as seguintes cláusulas de contrato: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviço de controle e monitoramento de vetores no entorno do empreendimento UHE 

Santo Antônio Energia, conforme previsto no contrato Santo Antônio Energia Nº 

CT.PD.124.2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPOSIÇÃO DO TRABALHO PROPOSTO 
 
2.1 A CONTRATADA prestará serviços à CONTRATANTE, no âmbito de realizar os 

serviços de controle e monitoramento de vetores no entorno do empreendimento UHE 

Santo Antônio Energia, para o projeto intitulado “Biomonitoramento e Controle 

Integrado de Macrófitas e Mosquitos do Gênero Mansonia Diptera: Culicidae, em 

Região Associada a Lagos de Usinas Hidrelétricas”, formalizado entre Fundunesp 

e Santo Antônio Energia (Nº CT.PD.124.2018), de acordo com as especificações do 

Folheto Descritivo – Anexo I. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
3.1 A CONTRATADA obriga-se á: 

 

3.1.1 Manter durante a execução do contrato, funcionários devidamente 

uniformizados, portando crachá de identificação, sendo pessoa idônea. 

 

3.1.2 Repor, reparar ou indenizar a CONTRATANTE em casos de furto, danificação 

de máquinas, equipamentos ou instalações, praticados pelo pessoal da 

CONTRATADA. 

 

3.1.3 Atender às obrigações e formalidades, relativas à Legislação Trabalhista, Social 

e Previdenciária, cabendo, por conseguinte, sob sua exclusiva responsabilidade, 

manter seus empregados segurados, bem como recolher aos órgãos competentes os 

encargos sociais decorrentes das relações de trabalhos de seus empregados. 
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3.1.4 Responder perante aos fiscos Federal, Estadual e Municipal, por todos os 

impostos, taxas e posturas, incidentes sobre os serviços ora contratados, correndo 

por sua única e exclusiva conta e responsabilidade, toda multa ou sanção de infrações 

legais. 

 

3.1.5 Apresentar à CONTRATANTE e como condição ao pagamento dos serviços 

prestados Relatórios dos serviços que foram executados. 

 

3.1.6 Respeitar o regulamento interno da CONTRATANTE, especialmente no que diz 

respeito à disciplina e normas de segurança, mantendo o seu pessoal, pontual e 

disciplinadamente, exercendo suas funções. 

 

3.1.7 Cumprir todas as condições impostas neste termo de contrato. 

 

3.1.8 Manter durante a vigência deste contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas.  

 
3.1.9 A CONTRATADA deverá encaminhar a NOTA FISCAL após a realização de um 

período de aplicação para a FUNDUNESP, que, encaminhará ao Coordenador do 

Projeto para Atesto da referida nota. Após o Atesto, a Unidade de Compras e 

Importação da FUNDUNESP irá providenciar o devido pagamento, conforme cláusula 

quinta. 

 
3.1.10 Responder única e exclusivamente por qualquer tipo de ações trabalhistas / 

cíveis e ou criminais que venham a ocorrer por culpa de seus empregados. Ressalva-

se, ainda, “o direito de regresso da FUNDUNESP em qualquer destes casos.” 

 
3.1.11 A CONTRATADA obriga-se a reembolsar à CONTRATANTE todas as 

despesas e indenizações que esta tiver, decorrentes de: 

 
a) eventual condenação por reconhecimento judicial de vinculo  empregatício de 

empregados seus com a CONTRATANTE; 

 
b) reconhecimento administrativo ou eventual condenação judicial de solidariedade da 
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CONTRATANTE no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias. 

 
3.1.11.1 A CONTRATANTE poderá, ainda, a seu exclusivo critério, aplicar à 

CONTRATADA a multa contratual da cláusula onze, bem como rescindir o Contrato, 

e descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA no âmbito deste Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.1 A CONTRATANTE obriga-se à: 

 
4.1.1 Efetuar os pagamentos dentro dos prazos e condições mencionados na cláusula 

5º deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.1 O valor total do presente contrato será de R$ 000.000,00 (xxxxxxxxxxx), para um 

período de 11 (onze) meses, divididos em 03 (três) parcelas de R$ 00.000,00 

(xxxxxxxxxx) cada referente a cada ciclo realizado. 

 
5.1.1 O pagamento dar–se-á da seguinte forma:  

 
5.1.1.1 Após a realização de um período de aplicação, a CONTRATADA deverá 

encaminhar o Relatório dos Serviços juntamente com a Nota Fiscal à 

CONTRATANTE, que, encaminhará ao Coordenador do Projeto para Atesto da 

referida nota. Após o Atesto, a Unidade de Compras e Importação a encaminhará à 

Unidade Financeira, que providenciará o pagamento, num prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, a contar do recebimento da mesma na sede da FUNDUNESP. 

 
5.1.1.3 O pagamento dar-se-á mediante deposito bancário na C/C nº 00000, da 

Agência nº 0000 do Banco XXXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 
6.1 Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 
7.1 O prazo de vigência para execução do presente contrato será de 11 (onze) meses, 

a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, condicionado ao 

interesse das partes, observadas as condições previstas no CONTRATO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 
 8.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato onerarão os recursos 

financeiros do projeto FUNDUNESP / IEPA / SAE – C.C.P. 2745/0002. 

 

CLÁUSULA NONA – DA TOLERÂNCIA 

 
9.1 Se a CONTRATANTE no decorrer deste Contrato, admitir em favor da 

CONTRATADA, qualquer tolerância ou retardo na execução das atividades objeto 

deste Contrato ou no cumprimento de quaisquer outras obrigações aqui previstas, tal 

procedimento não poderá jamais ser admitido como modificação de qualquer condição 

deste Contrato, que permanecerá vigorando com todas as cláusulas ajustadas, por 

todo o período contratual, inclusive suas eventuais prorrogações, como se nenhum 

favor houvesse intercorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA 

 
10.1 Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados, venham 

a figurar como parte no polo passivo ou venham a ser condenados por 

responsabilidade solidária ou subsidiária em decorrência deste Contrato,                    

seja nas esferas administrativa ou judicial, a CONTRATADA se obriga a                   

reembolsá-la de todas e quaisquer custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, 

honorários advocatícios, custos relativos às providências necessárias à defesa da 

CONTRATANTE, bem como dos valores estipulados na condenação e em acordos 

judiciais, independentemente de ação judicial para o recebimento. 

 
10.1.1 Havendo uma sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, 

mas que seja dirigida também à CONTRATANTE, quer na condição de responsável 



 

Certificada ISO 9001:2015 
Rua Líbero Badaró – 377 – 23º Andar – Conj. 2310 – Centro - CEP 01009-906 - São Paulo - SP 

www.fundunesp.org.br - compras@fundunesp.org.br - Telefone: (11) 3474-5300 

Página 34 de 41 

  

direta, quer solidária, quer subsidiária, à CONTRATANTE fica dado o direito de reter 

da CONTRATADA os valores relativos à contingência dos possíveis gastos. 

  
10.1.2 O valor da retenção referida no subitem 10.1.1 acima será depositado em uma 

conta remunerada, à escolha da CONTRATANTE, ficando indisponível às partes, que 

só poderão retirar o saldo existente, quando:  

  
(i) pela CONTRATANTE, se esta for obrigada a pagar o valor apurado na ação judicial, 

ou procedimento administrativo; e 

  
(ii) pela  CONTRATADA, se esta consignar que desonera a CONTRATANTE de 

qualquer condenação, quer por provimento de eventual recurso, quer por quitação do 

processo ou realização de acordo, ou procedimento administrativo.  

 
10.2  A ocorrência de reclamações por parte de terceiros, originadas da execução 

deste Contrato, por qualquer razão ou motivo, e seja na esfera administrativa ou 

judicial, ensejará a devida análise pela CONTRATANTE que, constatando a 

procedência do pedido, fica autorizada a reter o pagamento à CONTRATADA na 

proporção dos prejuízos verificados, e, ainda, descontar dos pagamentos tais 

prejuízos. 

 

10.3 Na hipótese de danos ou perdas em materiais e/ou equipamentos da 

CONTRATANTE ou de terceiros por culpa da CONTRATADA, os mesmos deverão 

ser repostos, às suas expensas, ou ressarcidos e, neste caso, acrescidos da taxa de 

10% (dez por cento), por ocasião do pagamento das atividades executadas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 
11.1 Pela falta de cumprimento de quaisquer das condições ora contratadas, fica a 

CONTRATADA sujeita às sanções previstas em lei e na Portaria Fundunesp n.º 

04/2019, de 19/06/2019. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
12.1 Este contrato poderá ser rescindido em conformidade com as necessidades da 

FUNDUNESP. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS ENCARGOS E OUTROS 

ÔNUS 

 

13.1 Todos os tributos, sejam federais, estaduais ou municipais, despesas com 

empregados, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do presente 

Contrato são de exclusiva responsabilidade e ônus da CONTRATADA. 

 

13.2 A prestação de serviços hora entabulada não configura vinculo trabalhista dos 

empregados da CONTRATADA com a CONTRATANTE, sendo que na hipótese de 

eventual reclamação trabalhista, a CONTRATADA se obriga a assumir todos os ônus 

financeiros decorrentes do(s) processo(s), sobe pena de execução direta em ação de 

regresso, vez ter o presente força de título executivo extra judicial nos termos do artigo 

585, II do CPC. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO  

 

14.1 O presente contrato é regido pelo regulamento de compras da FUNDUNESP. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

15.1 As partes contratadas elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, por mais 

privilegiado que outro seja, para interposição de toda e qualquer ação oriunda da 

interpretação dos termos do presente contrato, se as partes não compuserem 

amigavelmente.  
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E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de 

igual teor, na presença de duas testemunhas. 

 
 

São Paulo, 00 de junho de 2.022. 

 

 

 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP – FUNDUNESP 

EDSON A. CAPELLO SOUSA 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA  

NOME 

CARGO 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________ 

RG. 

 

_________________________________ 

RG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Certificada ISO 9001:2015 
Rua Líbero Badaró – 377 – 23º Andar – Conj. 2310 – Centro - CEP 01009-906 - São Paulo - SP 

www.fundunesp.org.br - compras@fundunesp.org.br - Telefone: (11) 3474-5300 

Página 37 de 41 

  

ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2022 

 

 

A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua 

____________________ , no ______ , __(cidade) __  ,  _(estado) ,   inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu 

representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da 

lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para contratar com a 

FUNDUNESP.  

 

___________, _____ de ______ de ______ 

 

____________________________ 

Assinar 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 Declaro para os devidos fins que estamos de acordo com todas as normas 

do presente Convite, bem como as demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções 

cujas normas incidam sobre o presente processo de compras. 

 

 

Local, ______/__________________/ 

 

 

_________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 


