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Art. 31	 À Seçâo de Arquivos Permanente s comPete:

I -registrar, arran j ar e descrever os documentos e atom.

de origem pública a privada:

II - elaborar instrumentos de pesquisas, coM vistas a
divulgaçan do acervo e à diaseminaçáo dau informaybesa

III - prestar informaeaes e atender às consulta s ao acervo

permanente, bem coma orientar e auxiliar o usuário. quanto à sua
utili.açae:

IV - verificar. providen c iar e levar a efeito as medidas

relacionadas cana proteçao, conservação. controle e seeurança do

acervo;

V -.registrar, catalogar e classificar o acervo

bibliográfico do Amolece subsidiar a realizag au de pesquisa, internas

e externas/

VI - emitir certidnee e autenticar cópias de documentos;

VII - gerir os depositou de armazenage m permanente, com

vista. a facilitar a localização dos documentou e a otimizar ar, arcas

de astocaoem.

cAptruLo ly

ATRIBUIPSES DOS O/R/GENTES

Art. 32. Ao birotor-Seral Incumbe dirigir, orientar,
coorrienar e supervisionar as atividades do Arquivo Nacional e,
especificamente:

I - representar o Arquivo Nacional nos atou ' e contatos

que se fizerem neceusarioe;

ii- assistir o Ministro de Estado nas assentos rei crentes
às atividades do Arquivo Nacional;

III - estabelecer o âmbito de atuação do Nacleo Regional;

IV - aprovar planos e programas de trabalho;

V - balear atos administrat ivoe de caráter normativa:

VI - decidir, em grau de recurso, sobre atos e ee5p.Ch0,

das autoridades eubordinadau:

VI/ - submeter a propoeta orçamentà eia R . PeograeaÇão
Financeira do óreao à Secretaria de Administraçã o Geral:

VIII	 aprovar toriven•ies . contratei. acordo,/ e	 ,a341,teW

celebrados pelo Arquivo Nacional;

IX - manter intereá rne xo técnico e cultural com entidades
nacionaxe, estrangeiras e internacional:3:

X - conetituir Comlecao de estudes, com vistas AO

deseavolvimento das atividades do brabo, bem coco para formulação e

implementaçao do Proorama do Informatica da Arquivo ~Pana!:

XI - perlr o Fundo do Argaivo Nacional-Ft/eme:

XI/ - aprova, ou Olanoe de deutinaçao documental elaborado.

pelos Arguiu e entidades.da Administracao Pablica Federal.

Art. 30.	 Aos Chefee, de 0v/acto e do

-coordenar. orientar e controlar as atividades das

respectivas unidadeu:

I/ - assistir o Diretor-Gera / nos assuntos reverentes a

sua troa de competencia;

III - cumprir e fazer	 cumprir	 portarias,	 normas e

inusruç6es de serviços:

IV - apresentar 'planos e prooramas de trabaItia:

V - participar e fornecer dados e informacbe s. sobre as

respectivas áreas, que subsidie m a elaboraçao do planeiamento.
proaramaçao e normatizaçao dao atividades, bem coma da proposta
orçamentár ia do órgão/

V/ -apresentar propostas e minutas de convéniOS de
cooperação técnica entre o Arquivo Nacional e demais ergaos publicas e
privados;

VII - executar outrem atividades que	 lhes	 forem

atribui das.

Art. 34. Aos Chefes de Seçao e de Laboratório compete:

	

I - orientar. controlar, 	 distribuir	 e	 executar	 as

atividades das respectivas unidadee:

II - sugerir racionalização de eatodos e processos de
trai/ar/1d;

III - fornecer dados para	 a	 elaboraçâo	 da	 proposta

orçamentária e parà a previsáo	 de materiais	 necessartos ao •
desenvolvimento daS atividades da unidade organizacional/

IV - exeçutar outras atividades que lhes-forem atribuldas.

CAPilULO /V

D1SPOSIÇOES GERAIS

Art. 35. Oceanos omissos e as devidas uurgidau na ap/icação
do presente Regimento Interno será° solucionadds pelo Diretor-Geral do
Arquivo Nacional.

ções e, tendo em vista o disposto no art. 86, g 20 do Decreto 2.300, de
21 de novembro de 1986, resolve:

O Minatn,deEstado da Justiça, no uso de suas 	 atribui

Ne 385 —	 Art. 10 - Aprovar o Regulamento de Licitações e contra
tos da RADIOBRAS - Empresa Brasileira de Comunicações S.A., em anexo.

Art. 24 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrãrio.

JARRAS PASSARINHO

CONDICOES GERAIS CARA LICIIACDES E CDNIRAIDS
DE OBRAS E SERVIÇOS DA RAL/IPARAS

céeoouLo
Pop PrInciploo

I. As ormornrce Conoicben .ncrain reuniam um licitaciies e

nertànrncee v mbrap , pe.-vicem. al ,erracUp . loCackiall	 c

•
1. A . per,.	 akienac000. lacra:De, e compras da

R.a:ror/s. geando cent. :Atadas e em terceiro, uerGe necessariamente

prevolla : pe.*, manual.

3. A liGi r aco dcortria-u, a uciecion.r a PrepOtta Mala

vanta10, para a nAfobris e serv processada t juloada em crlta,,

tonrerm•dum:- , op Op um dai ii.;icos dm igualdade, da oublieidade, dm
proiOdanc adowlefr,niVd. da Vxasu/aCUo ao 1ns:1 -umente convocatório, do

Jul gane.it e .blitivo e dos que lhe strhe correlatem.

4- O ':eado a eADICMPa$ nau licitacDts . admitir, Prever:
oler.0 . nou atos de tbnvocacao, .1a:icei:te ou candicSee

a) ergoromxtan, restrinjam, ou fruotrei,. o	 earátar

Coum,(M ,o0 Po rroccetmLni.0
ruI pbriv4am arrfOrenCia, ou dIstIncUre Cm razsGe da

nato, o.auo	 p,no	 du demi : 1	 doo ileltalirce'.

6,. Em lau./d.de	 c:a:alertes. a vieCa do criterto ou
e,valeq. -t .a. nd ia:Aro:menta çoasemitorlo , se,G as,agerada

or,Feranr ,a aa, rena -ervicue arar:end./c.a no Pada. por empresas

nac./Pais.
a, As ,icitac5s,m ablica,. e aces::iveis ao publico

W. atos Ar seus precede:lentos, valse, Quanto co conteedo duo propostas,

ate a rc,r ,et.sa absetura.

ce.00two II
Dau Definiebes

1. Para Fins	 de'	 entendimento	 dau	 nomenclaturas

utilizadas neste rega/une:a i o, considera-se.

- Obra toda construcao, reforma ou coei acto,
realizaria por execucáo direta ou indireta,

IX - Service . teria	 atividade	 destinada	 a	 obter

eatrrndeada utilidade eoncreta de interesse para o eadlobrau, tais como

ta.mpletd:r, /moei , ação. conserte. Instai:a/Go.	 montagen,	 onerai/Ga,

consetvaçãe. reparacão,	 manutenção.	 traneparte,	 comunicação ou

rr,b a no, t,cenoar. pro	 opa É o:

III - Comp ra . toda aqu.sisão remunerada de bafo para
4ornecmmento dc uma se ver. ou parteladamentei

IV - AlicnaCao toda transferEnc ia de dom:nicas de bens a

terceiro.,

V - ExesucAo dirLta	 é meuela realizada Pela prdoria

VI - ExecucGo Indiret	 tenuela realleada por terceiro.,

sob as seguintes modalidades:

.) emeeeit.da mar aracu vlobal . quando ue contrata a
C:cem:Aio dr obra ou do serviço. por preço certo e total,

O; Lffinreltnda por oreer, unitária quando se contrata a
er.e,uUr, da obra ou do serviço, por praça certo de unidades

determinadas;

WCie0 Replena/

compete;

contra/os
Comer .s •

que

REVOGADO
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c) administração contratada: guando se contrata a
execucão .dx: obra ou do serviço, mediante reembolso das despesas e
oagamento do remunera/x.0 ajustada para IS% el,QQ11,015 de adminiutraç.o.

Ú> tarefa. euando se ajusta nilio •-de-obra oura pequenon
trabalhas, por pregoo certeb coni ou sem farnec tpurpto de mate, ials•

VII - Projeto basica, o coaJunto de elementos que defina
a 'obra ou servi., ou o comoloro de obras ou serviços abjeto do
/icitaclio, e ene postibi/ite EtItilMitiVa de %CU Custo final e Praça de
execucão,

VIII - Projeto Executiva: a conjunto de	 eleMentoç
necessários e suficientes à execus.o com p leta da obra,

IX - Contratante: a Radiabrás.

X - Contratado: a posses física ou jurídica contratada
pela Radiobrás.

Das Obras è Serviços

1. As obras e uervicos só podem cor licitadas, quando
houver projeto básico aprovado pela Radiobrás, e contratadas somente
Moenda existir p revisão de recursos orçamentários.

2. O disposto no item 1 ap lica-se aos casos de dis p ensa e
de inexesibilldade de licitação.

3. No caso de infringência ao disposto no item 5. sara
decretada a nulidade dos atos OQ contratos realizados c a
responsabilidade de QUEM ihes tenha dado causa.

4. Para a execução das obras ou dos services a R-o:diabras
deve programar-se sem pre, es sua totalidaoe, previstos seus custos
atual e final e considerados 02 QYM.US de sua execucao.

S. á proibido o parcelamento da execuç.o de cora ou se
serviço, se exiocente p revisão orcamentaria para sua execucião total,
salvo insuficiência de recursos ou comprovado motivo de ordem decalca.

6. Na bxecucao parcelada, a cada etapa ou conjunto de
etapas de obra ou servico, há de corresp onder licitacgo distinta.

7. Em qual quer caso, a autorlçacão d0 despesa uerà feita
paro o custo final da obra ou servico projetado..

8. C vedada a partici pação na licitação ou na eiccucao do
servico ou obra do autor do projeto. sei, ele pessoa f.sica ou
jurídica, contratado p or adj udicai/5o direta e em presa. da qual o auto:
do arojeta seja diri gente, nerente, acionista pu conirolaaor,
resp onoável técnico co subcontratado, Dem como sorvi:Jur ou diri gente do
órgão ou entidade contratante.

9. á oermitida a particinação do autor nu p rojeto asma
„empresa, na tona alie de dirigente, 'ler otite, acionista ou controlador,

resp ondavel técnica, diri gente do orgão ou entidade contrataste, na
lieltaç.b de obra ou servico da Radiehrus.compre na CQUIkleQUE OQ

• tOrIQUlteé ou Técnico,
•

1.0. O disposto no item 9 não	 .	 MU
Contratac.o de abra on se: viso, nue il,41UU el,uoração da a: 'ateia
eXecutivo como encaro. do contratado. ou pelo orei., creviamçnte Fi,adó
Peia Eadiobras.

il. O autor ou Enwreso que tenha elaborado o projeto
citado no Item 13, p oderá exceptimsaimente, a jumo da Diretoria o,
Endiabras, presentes as ra,bes do interesse, qualificar-se oura. a
execuc go do projeto.

12. As abras e serviços poderão ser executado, sob os
Seguintes regimes,

I - execuç.o direta;
II - execuc.o indireta, nas seguintes modalidades

a) empreitada por pretal0 globali
h) enmrsituda por preso unitario,
c) administrac.o contratada, e
d) tarefa.

13. Ao obras c serviços destinaeos aos meamos fins terão
Projetos padronizados cor tinos, categorias ou classes, enceto g uanoc o
projeto-padr.o não atender as condicoes peçulinres do local ou as
exi gências especificas do empreendimento.

14. Nos p rojetos básicos e projetos executivos de obras C
serviços serão considerados princi p almente ou seguintes requisitos.

a) seguranca,
b) funcionalidade e ade quação ao interesse da RADIOBRAS,
c) economia na excauc.o, conuervacão e operac.o:
d) p ossibilidade de emprego de mão-de-obra. materiais.

tecnologia e matérias-primas existentes no loca/ p ara execuago.conservai: go e operac.oi
e) facilidade na execução, conservação e op eração, sem•

PrejUi2à da durabilidade da obra ou do serviço;
f) adoção das normas técnicas adequadas.

CACIIULQ IV
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especiallçadou

1.	 Consideram-se serviço.	 técnicos	 profissionaiseapecializados ou trabalhos relativos a.

a) estudos técnicos, p laneJamentos e p rojetou básicos ou
b) parRceres, perícias e nvaliacbes em.gerali
c> assessorias ou consultorias técnica. e auditorias

d) fiscalimacNo, suaervisão e gerenciamento de obram ou

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais	 tu
VUUi

f) treinamento e aperfeicommento de pessoal.

2. Considera-se de notória especializac.o o profissional
ou emoresa cuja conceito no camp o de sua es pecialidade. decorrente do
desenmenho anterior, estudos, experiências. publIcaclies, arganizacgo,apare/hamento, euut pe técnica, ou de outros reuuisitos relacionados com
suas atividades, permita ibferir caie o seu trabalho é o mais ade quado àp lena satisfacão do objeto do contrato.

CAE/IUld V
Das Compras

i. Nenhum compra será realizada sem a adequada.
caractericação de seu objeto e indicasão do. recursos financeiros para
seu pagamento.

2. As compras. sempre que possível e conveniente, dever.°
atender uo princip ia da padronizac.o que imponha compatibilidade deespecificac.0 técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso,
as condicties de manutençao e assiotêncla técnica.

CWIIULD VI
Das AlienacOes

1. A alienação de bens imaveis da Radiobrás, subardinado
à existência. de interesse deviduMente justificado, 	 será	 sempreprecedida de avaliaçao e de penderá de auto	 erIca.a legislativa sendo,
processada mediante concorrência, dis p ensada esta nos seguintes casos.

a) dação wo pagamento/
b) dac.ol
c) permuta,
dl investidura/

2. A alienacgo de bens móveis da Radiobrás, subordinada
existência de interesse, devidamente justificado, será sem p re precedida
de avaliacão e de licitac.o, dispensada esta nos seguintes casOis:

a) dação, p ermitida exclusivamente para fins de interesse
social, desde que autorizada pelo Ministro de Estado a nuem estivar
subordinada a Eadiobras (Dec. 07.213 de 28/12/03, art. 7 Inc. II)

b) ~MUÊQ.

3. A Er:oliabra.. preferentemente à venda ou deacão de benta
Imóveis, concedera direito real de uso, mediante concorrência. A
concorrência poderá ser dia genuada quando a uso se destinar co
coacessionário de servi., pUblico, a eatidades assistenciais, ou
verificar-se relevante Interesse público na concessão, devidamente
Justificado.

4. Entende-se por investidura, p ara fins destas condicSes
gerais, a alIenac.o aos p roprietários de imóveis lindOiros, por preço.

"nunca inferior ao da avaliação. de areo remonescante ou resultante de
obra páblica, área esta QUE co torne Inap rodeitável isoladamente.

O. A doação com encar go poderá ser licitada, e de seu
instrumeato constar.o, obri gatoriamente, os encargos, prazo de seu
cumprimento e c/ausuia de reversão, sob p ena de nulidade do ato.

6. Na concorrência para a venda de bens 11:laveis, a fano
de habilitação lialtar-se-à à com provação do recolhimento de quantia
nunca inferior a'1.07, da avaliac.o.

7,. Para a venda de bens móveis avaliado., Isolada ou
g lobalmente, em quantia não superior ao estabelecido pelo D.L.
2.300/86. art. 16 paramrafo ünleo. devida/mente revisado, a Eadlobrás
p oderá permitir o lei/ão.

O. Os bens imóveis da Endiabras, cuja aquisição haja
derivado de procedimentos judiciais ou de dacão em p agamento, poder.o
ser alienados por ato da Rndiabras, observadas as seguintes regras:

a) avaliacgo dos bens alienados/
b) comp rovação da necessidade ou utilidade de alienação,
c) adocgo do procedimento

CâE/IULD VII
Da Licitacão

•SECAO I
OP.S: Modalidades

1. As licitaclies serão efetuadas, 'preferencialmente,
sempre nas dependéocias do Ed. Sede da Ri:diabras em BSEI-DF, podendo
exceocionalmente ser realizada. em outro 1,1051, guando o interesse da
Radiobrás a exigir.

•
2. Poder.o partici par e habilitar-se nau lIcitaclies da

Et:diabras, interessados residentes em outros locais.

3. O edital de concorrência, tomada de preço e /e1/5o,
deverá ser publicado no D.O.U., em resumo, com a antecedência refgrida,
nu parágrafo O do artigo 32 do Decreto-Lei 2.300/86 , e jornal de
grande circu/ação.

caro:at ivos/

financeiras,

corai

administra
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4. São moda/cdades de licitar:ao:

ti) concorrênciai
b) tomada de preços,
c) convite,
d) leilão.

5. Concorrência é a modalidade d o licita/tão entre
qua i squer intereseado. que, na fase inicial de habilitação preliminar.
cena:aravam 000.11 Ir Um rndU I n i tem mínimos de dem II Ia,tç8e ar,içridas no

edital coro a enceução de seu objeto.

6. Tomada de p recas e a modalidatie de licitacão entre
interessados previamente cadastrados. observada a neeessarin
nualificação.

7. Convite é a madalldade de licitaeão entre, no mineis,
3 (três) interessados da ramo pertinente ao oca obJeto, 'cada.t rados ou

não, eseolhidos pela Endiabra..

8. Leilão O a modalidade de licitação entre amnistiai,
intemeseados Para tivendu de bens mavels, ociosos, untieconbmic o. ou
'net:ruiva:Is, a ume oTareeer maior lance, igual ou Seaeriar ao da
anal malta,

9. Au modalidades de licitação, a nne ,e refere o item 4,
1.1(2/4.ila determioadain em função dos 1 Itruteu letatlelech.lin3 palco arte.. 16 e
2/, inalam) 1 e 12 da	 2.300/06.

10. A acocora-A-nela ê modalidade- de licitação cabível na
compra ou alisnacão de bens amêvals. e net concesubes de uto, se
servIço, ou de obra subis, hem como nau licatacãe s irdcroacionas.

tleal quer nue seja o valor dc ,eu objeto.

/1. Nos cause em caie c ouber convite,.. Radec.brus aviera
'ao licor a tomada de pretos e. em qual quer ramo, o. cescorremia.

1.2. A. comp ras de	 eventuais	 atinara,	 alimanticio,
pereclveis. em centro de abastccindst o . p oderão	 ner	 realizadas
diretamente Com base no preço do dia.

13. é despensa,e1 e licitAçáo olra obra, e a ervices de
engenharia, cetros servi., compra, c alienacbes. desde cale os valores
nau ultraoassem os limates eseabeleeidos nu art. 22 do D.L. 2.300/S6,
devidamente revisado.

14. Sambem e dis pensava, a licitacão

a) Nos casos de guerra, grave scrturbacão da ordem ou
calamidade pUblica;

b) Nos casos de emeraérecia. ouando caracterizada sA
urgência de atendimento de situacãc nue passa ocasionar prejuízos ou
comprometer a segurança de pessoas, obrau, servicoo, equipamento0
outroe bens, da em presa ou de terceiros.

c) Quando houver compravada necessidade e conveniência
administrativa ria conteatação direta, para conmlementacão de abra.
servico ou fornetimento anterior, observado o limite previsto no
art.152, parágrafo primeiro do D.L. 2300/86.

d) Quando não acudirem interessados á lleitmcão anterior,
e esta não puder ser repetida sam prejuizo para a Radlobras, mantidau
neste caso as condiciies preestabelecidasi

e) Quando a operacão envolver conceseionario de scrvica
pUblico e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão,

E) Quando a União tiver q uc intervir no domínio econaMicci
para regular preços ou normalizar o abasta/chisne.

g) Quando co nropostas apresentadas conei gnaram preços
mani4estamente superlareW ann praticado. no merendo . ou forem
Incompatívei s cem co Pisados pelos ar gãos estatais' incumbidos no
controle oficial de pre g os. casos em nue, se não substituída em 08
(oito) dias ideia,  nor outras mais adeouadas à real-idade do marcado,
será admitida a adJudicaçãá direta dai) bens ou serviços.

h) Quando a wrieração envolver acclusivamente pessoa.
jurídicas de direito pdblico Interno, ou entidades paraestatais ou,
ainda, aquela0 sujeitas ao ave controle majoritario, exceto co houver
em presas privadas que possam Prestar ou fornecer ou mesmos bens ou
serviços, ha-i a:atese em eue todas ficarão sujeita. a licitação,

I) Para a aduai:ação de matei-saiu. enutoumentos ou géneros
padronizados ou uniformizados, por oraão oficial. quando não for
passiva] estabeleaer critério objetiv o param Julgamento das Propostas.

5.5. Não se aelica a cueeção prevista na parte da letra
'h' do item 14, no caso de forneciment o de bens ou prestacão de
services à p rópria Radlobras por entidades sstatais ou pataestatany
criadas para essk fim específico. bem como no caso de Forneciment o de
bens ou scrvilcos enjeitas a preço fiso ou ...rifa. esti puladas mola
Poder Públieo.

A inesetível a licitação mareado houver inviabeltdade
do competição, csaccialmente na, seinanies hipotere,

a) par, anuisaA/o di mai, duninBM,n,nn nu nnnerun

One só nansad. ser fornecidas nor nredut cw. emern,n on 1..Orn,,n1dnte
comera, : dl e . ..105 ..10, J,,dadn a ny e+ , r,a,i, dm ma y t 01

itt mar. , comer dac /o	 reeninne. cnumerAdne Ri)

ar , . UI do Seercin-A.i n. 2.3-0 is dr natureeA

1,1 par;' a ...011,11 .n :Zm d. i c of i se a onal dr qualaeer
actiStico. diretimenli se ale AV , ,	 eu., cnn,ddrad0
0,1a crtt.c . tweeaale, ah . ou o 1, acia'1,-

eciala • 'coa ni ,	 I .4 olhas

ot.j •	hici o-ocos. O;	 ont tc trad . der	 rt ;.,a1

tner,nar.d.	 f ias/ atiades da amas. --,.

17. A vcduda a licitação, quando houver possibilidade de
.00mprometimeato da segurança nacional . a Juízo do Presidente da
Republico.

12. Ocorrcatio a rescisão prevista no arti go 68 do. Oec.
Lei 2300/00. e permitida a contratação de remanescente de obra, serviço
ou fornecimeráa. desde na,' Atendida a ordem de classiricaeão e aceitos
na Menma, cOnd1,10en oferecida, pelo 15r-insiro claselficado, Inclusive
quanta ao p reço. devidamtste çarri gi cha-

l o . As dispensas prevastas nus letras "a' e 	 do item
14, e atem 16. letras "a'.."b" e 'c', necesuarinmente justificadas, e o
narce/amceto previsto no item	 do Cop. 111-Das Obras e Servicos,
deverão ear comunicado.. dentre de 3ftrês) rJiOc à diretoria da
Padlobras, paru rnt011c11,1o. em igual p razo, como condição de c-Medeia

ddn atnn.

SEM II
Da Habilitação

1. pare: c habilitação nas lleltacães. ealgir-se-a dás
int a.	 do	 eeclu'âivamente. dacumentação relatava ai

a) Musa/ idade Joridieu,
b) CnnacIdude técnica,
e) Uflaneldade financeirmi
d) Nestuioradade fiscal.

4. A documentas:22o relativa a 	 capacidade	 Jurídica,
conf'orme a Cd5M., corra 101, 	 em,

a) cédula de identidade,
b) regrtáro comercial, no caso de em presa individuaii
ci ato constitutivo. estatuto ou contrato- social em

vi gor. devidamente registradou, em se tratando de sociedadea
somarei:Ais, e. no caso de !sociedades por açães, acompanhada. de
doe/Mente,' de eleição do seus administradores;

da inscricão do ato cunstitutivo, no caso de sociedades
avio, acompanhada de urova de diretoria em exercia'.

e) decreto de autorização: devidamente arquivado, em se
tratando de empreeu ou sociedadc estrangeira em funcionamento no Pala.

3. A documentação relativa, à ca pacidade	 técnica,
conforma o caso, consistirá em:

a) reg istro nu inscricão na	 entidade	 profissional
competente;

b) comp rovação de aptidão p ara deeempenho de atividade
pertinente c compatível, em quantidades c prazos com o objeto de
locitação e illdicacão das instalacães e do aparelhamento técnico
adequado e disponível" pura a realização do objeto da lieltaçãoi

c) prova de atendimento de re quisitos previstes em lei
especial, quando for o caso.

4. ja,,,,,=1:nt.rão relativa. A , idoneidade financeira,

a) demonetraebes contabeis do último exereicio 	 suo
comprovem a boa sitaacão financeira da empresai

b) certidão negativa de p edido de falência ou concordata,
ou erecusão patrimonial„ expedida Lacta distribuidor da sede do Pessoa
juridica ou domicílio da pessoa finiCa.

5. A documentação relativa a re gularidade	 fiscal,
conforme o . caso, consistira ene

a) p rava de inscrição no Cadastro de Pessoas Ela 100:0
(CPE) ou no Cadastro dera) de Contribuintes CM,

b) prova de quitaçãoo com a Pretenda F'eder'al, Estadual e
Munici pal ou outra equiValente, nu forma da Lei.

6. Ou documentos referidos nos (teria anteriores poderão
sar apresentado, em original, p or anal quer proc..° de ,CSpIa
autenticada, du publicaçeo em Or gia de imprensa oficial.

7. A documentacão de que trata ou itens S. a 6 poderá ser
dispensada nos casou de convite e leilão.

EL O certiIicado de resistra cadastral a que se refere a
Seção II/ destas conolição. gerais, substitui as docuMentos enumerado.
noe Itens 1 a 6. obri gada a parte a declarar, sob os pena)ia.des
cabemos. a supervenlêncl a do fato Imp editivo da habilitação.

9. A Radia/ara, podara aceitar Certificado de registro
cadastral emitido por Oraria ou entidad e federal, desde note previsto no
Edital.

10, eg, er.rg-qgas e,teedee...an nue não funcionem no País
atenderão. na, concorrencias a/aterra/cie... s . as exi gências' dos itens
anteriores mediante duenmentn, eunivalenten, antentinadnn Delas
tesuoctinno Conwilndr, e tradn,dom a or tradotor Juramant : ao. devendo

Lon .darriad an cola emnretan naelnnain Ou ter reuresenttL ão legal no
com: Poder es e:acessos pars receber citação e 	 responder

,dmeni,trodiv.mrnte na jndicialmGni,.

11. Havendo int,re,n, da RddIrad/rd., ewn ee-17., em reg ime de
conearnsta aedevig.	 ,uor de laçi i ação par, compra

ir. 0.,,a ne ,,onor,	 prestação	 de	 aarTataa,	 parIA
d, na 1taatd	 neM prevom vrdolbrm,fflo de tesas,

-.al am a, re1,,..n1.n,	 farde:m..01n do és.tal	 quando
eci i• e-fl 'al 11,t Evos.

t 1. n disco as no t i cum 1, do Cap.i, oo item 11. da Sacão
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N. 2300/96, não se aplica às concorànc ias internacionais para

aquisição de bens ou serviços cujo paçmmento seja feito com o produto
de financiamento concedido por or ganismo internacional, de que o Brasil

faca parte, nem non casos de contratae go com empresa estran geira, para

a ecepra de equipamentgs fabricados c entreg
ues no exterior, desde sue

para este caso tenha havido prévia autorIvação do Presidente da

República.

SEL80 III
Dos RegIatros Cadastrais

1. A Radiobrás poderá manter reg istros cadastrais para

efeito de habilitação, atualizados pelo menos una vee por ano, na. forma

regulamentar.

2. ê facultado à Radiobrás utilizar-se de registrou
cadastrais de outros órgãos ou entidades federais.

, 3. O interessado sue requerer Inscrição no cadastro da
Ratilobrás, poderá far.ê-lo a qual quer tempo, desde que forneça ou

elenientos . neCessários â satisfação das exi gências do Seeão II do Cap.

VII.

4. O cadastro da RadlObrás, será classificado por grupos,

alisei-veda sua esineciallzacão, aval lede pelos elementos constantes da

liocunantaeão relacionados na Seção II de Dap . VII.

5. Aos inscritos a Radiobrás fornecerá certificado,
renovável Sempre que se nasalizar o cadastro.

6. A atuação do licitante no cumprimento de obrigai:SEM

assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

7. O inscrito poderá ter o seu registro alterapo,

suspenso ou cancelado euando deixar de satisfazer as exigências
contidas no Item 1 da Secão /I, destas CondieSea Gerais.

SEÉÉSQ /Y
Do Procedimento e Julgamento

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e

ob j eto e da recurso pró prio para a despesa e co qual serão Juntadas
numerado, contendo a autori.ação respectiva, a indicação sucinta . de seu

1. O procedimento de licitação será iniciado com a

oportunamente:
a) edital ou convite e respectivo anexos, asando for o

caso, b) Comprovante das publicaeSes do edital resumido, da
comunicacgo às entidades de classe ou da entrega do convite.

e) ori g inal das propostas crias documentos que a

insteufremi	
d) atas, relatórios e deliberação da Comissão Julgadora:
e) pereceres' técnicos ou jurídicos emitidos sobre a

1 .
10 I tacão; f) atos de adjudicação do abjeta da licitação e da sua

homologaego, g) recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e

resoectives manifestactas e decisties,
h) despacho de anulacgo, ou de revogação da licitacão

suando for o caso;
II termo de contrato ou instrumento easivalente, conforme

o caso;	
J) outros comprovantee de publicai:Uca,
1) demais documentos relativos à licitacão.

2. As minutas dos editais de licitacão,_ bem como dos
tes devem ser	 reviamenteXos, acordos, convênios ou ajudes :=	

pelà departamento jurídico da RadinbrOs.

3. O edital conterá, no preâmbulo, q número de ordem em
série anual, o nome da repartieão interessada, a finalidade, da

licitação, a mencão de que Será reg ida por estas condicties gerais, .
loca/a dia 'e hora pare recebimento da documentação è proposta, bem como

pára inicio da abertdra doe envelopes, á indicará, o segIsinte:

a) ob j eto da licitação, em descricão sucinta e clara:
b) pra.o e condiçóes para a assinatura do contrato ou

retirada do instrumento, conforme previsèo no item 13 Seção II, destas
Condie5es gerais. execução do contrato e entrega do objeto da
licitação.	

c) saneries para o caso de inadimplemento:

d) condicties de pagamento, e, quando for acaso.
reajuStamento de precos;

e) condiçfies de recebimento do objeto dm licitação,
f) condieSes para partiel pasão na licitação e forma de

apresentação das propostas;
g) critério para o Julgamentos
h) local e horário em Que serko fornecidos elementos,

informacées e esclarecimentos relativos à lIcitacão,
I) outras Indicai:Nes específicas ou	 peculiares	 da

licitacão.

4. O ori g inal do edital deverá ser datado e assinado pela
autoridade ase o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele
extraindo-se as cóp ias integrais ou resumidas, para sua divulgacão.

- S. O edital de concorrência, observado o 01sposto no item
O Cap ítu/o VII - Cedo IV será publicado, no Diário Oficial da União.
em resumo, durante 3<três) dias consecutivos. coni a indicação do local

' em sue ou interessados poderão ler e obter o texto inte gral e todas as
informaçUes sobre o objeto da licitacão, podendo ainda a Radiobres,
conforMe o vulto da concorrênrlia. utill.ar-se de outros meios de
divul gação para amp liar a área de competicão.

6. A Radiobrás nas compres, para entrega futura, obras e
serviços de grande vulto ou comp lexidade. Pode estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exi gência de cap ita/ mínimo
registrado e realizado, on de patrinXalo líquido mínimo, como dado
objetivo de comprovacão da Idoneidade financeira das empresas
licitantes e para efeito de garantia do adimp lemento do controlou 'ser
ulteriormente celebrado.

7. A Radlobrás definirá em ato próprio, o grau de
comp lexidade e o volume da operação, a que se refere o item anterior,
bem assim os limites ~lens ealviecla, e fim de que não se frustre a
conmetividade do procedimento licitatório.

B. II prova mínimo será de 30(trInta) dias para
concorrência e 15(quinze) dias para tomada de precos c leilão, contado
da primeira publicação do edital, e de 3(trRs) dias úteis para convite.

9. O capital mlnimo ou o valor do patrimônio líquido, a
acene refere o Item 6 acima, não poderá exceder a 10% <dez por cento)
do valor estimado da contratação nem ao /Imite estabelecido na alface
'b', do nrt. 21 do Decreto-Lei - 2300/96.

10. A Radlobrás não pode deseunarir as normas e condicties
do edital, a nue se acha estritamente vinculada.

<aceira do direito de im pugnar, perante a Radi.beás,
ca termos do edital de licitação auuelp sue, tendo-e aceito ' sem
objeção, venha . ,uponter, depois do Jul gamento, falhas ou
Irregularidades, que o viciariam, hipótese em que tal causo medo não
terá efeito de recurso.

12. A Inabilitas/Ia do licitante importa °reclusão do, seu
direito de partici par das fases subsequentes.

13. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital
deverá ajustar-se às diretri.es da política monetária c do comércio

exterior e atender às exigências dos ór gãoe competentes.

1.4. A concorrência será processada e julgada com

observância dos se guintes procedimentos.

a) abertura dos envelo pes 'documentacgo' e sua

apreciação;
b) devolucão dos envelopes 'proposta', fechados, aos

concorrentes inabilitados, desde que não tenha havido recursos ou anda
sua denegação;

c) abertura dos envelopes 'proposta' dos concorrentes
habilitados, desde ene transcorrido o prazo sem inter poSição de

recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após o Jul gamento dos

recursos interpostos,
d) classificação das proposta;
e) deliberação pela autoridade competente.

15. Cobertura dos envelopes 'documentação' e 'proposta'

será real boda sempre em ato público, previamente desi gnado, do qual se
lavrará ata eircurstanciada, assinada pelos licitantes presentes,
facultativamente, e pela Comissão.

16. Todos os documentos e envelopes 'proposta' seeão

rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

17. á facultada á Comissão ou autoridade 'su perior, em

q ual quer fase da concorrência, a promoção de dili gência, frua modo a

esclarecer ou a com p lementar o instrucão do processo.

15. O disposto nos itens 14 a 17. da Cap itulo VII Seção

IV destas condieiles gerais ap lica-se, no que couber no leilão, à tomada
de Preços e co convite, facultada, eaanto a este últiMp, a publicação
no Diário-Ofletal dm União e em Jornais de grande circulacão.

19. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as

propostas, não mais cabe desclussiFica-las, p
or motivo relacionado coá

capacidade Jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade fiscal, salvo én' razão de fatos supervenientes, ou só
conhecidos após o julgamento.

20. No jul gamento das propostas. a Comiss50 levará em
consideracão os se guintes fatores.

a) qualidade:
b5 rendimento:
e) °reco:
d) prazor
e) ostros previstos no edital ou nu convite.

21. Cara °brisa:diria a Justificação escrito da Comisão
Jul gadora ou do responsável pelo convite, -quando elejam escolhida a

. proposta de menor preto.

22. Não se considerará qual quer oferta de vantagem não

prevista no edital eu no convite, nem preço ou vantagem Mascada nas
ofertas dos demais licitantes.

23. N5o se admitira pro posta sue apresente arpeou
un,tarios uinaó/icos, irricerios ou de valor 0 Onerei, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
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24. O jul gamento das propostas ecrã objetiVo, devendo, a
Comissão . de Licitação ou o responsável pelo convite, realizá-lo um
conforeldade com os tipos 4è licitado, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os Fatores
exclusivamente nele referidos.

25. Para efeitos do item acima, constituem tipos de
licitacãe:

a) a 'de menor orenol
b) a de melhor técnico:
ut a de técnica e preço, e
d) a de preço-base, em que a Radiobrati fixe um valor

inicia) e estabeleça, em função dele, limites miniMo e máximo de preco,
esp eci9icados no ato convocatdrio.

26. Serão desclassificadas:

a) as propostas que não atendam às exi gências do ato
convocatdrio da licitação,

b) as propostas coe preços excessivos ou manifestamente
ineXeoutveis.

27. 'Guando todas as p ropostas forem desclassificadas, a
Radiobrás poderá fixar aos licitantes o prazo de G (oito) dias úteis
Para apresentação de outras escoimadas dos causas referidas neste item.

28. A Radiobrás poderá revogar a licitação por interesse
p róprio, devendo onulá-la por ilegu/idade, de oficio ou mediante
p rovocanão de terneiros:

23. A anulacão do procedimento licitoterio , por motivo
de' ilegalidade, não gera obriaação de indenizar, ressalvado o dispoato
no item 17 do Capitulo VII/ - Seção I, destas condiçêes gerais.

30. A nulidade do procedimento licitutdrio induz a 00

31. A Radlobrás não poderá celebrar o Contrato, soe pena
de nulidade, com pretericão da ordem de clansificação das propostas ou
aos estranhos RO proceSimento licitatério.

32. A habilitação preliminar, a inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento,. e ao propostas :serão
procpss 'adas .e julgadas por uma comissão, permanente ou es pecial, de, no
Mínime, 3 ((rês) membros.

33. No '0.100 de convite, a cumlasão julgadora poderá
substituída p or eMp regado designado p ela Radlobrás.

à autoridade gr .eerern nert=de:trirCO: 1 ::2=:= 's orec'eeni
solicitados.

35. A investidura dos meMbros das ComiseSes Permanentes
não eXcederá de liam) ano, vedada a reconducão, paru a mesma Comissão:
no período sUbseqUente.

"	 36.M leilão, a nue se refere o alínea "d' do item 4.
Cap itulo VII - Senão I destas condiçêes gerais, p ode ser . cometido o
leiãoalro 'oficial	 ou a empregado	 desi gnado	 pela	 Radiobras,
.procedendo-se na formo da leg ialauão pertinente.

37. Todo bem a ver leiloado será previamente avaliado,
Para Dose do orce° inicial de venda.

38.Os bens arrematados serão p agos à vista, ou na forma
estabelecido no edital. Os bens arrematados e pagos à vista poderão ser
imediatamente entregues ao arrematante no local do leilão.

39. O edital de leilão deve ser am p lamente divulgodo,
princi p almente no municí p io em que no vai realizor.

CAPITULO ifii/
Dos Contratos

SECAG I
Disposiciies Preliminares

1. Ou centratos administrativos de que trata estas
condicões gerais regulam-se nelas e/ausulas e pelos preceitos de
direito públino. ap licando-se-lhes. sup letivamente, disposiçêes de
direito privado.

2. 04 contratos devem estabelecer Lom clareza e orecioão
as condiuDes paro sus caecuc2o., expressas em c/ausnlas OUR definam os
direitos, obrigai:0es e rensonsabilidades das partes, em conFormidade
com os termos do licitacão e da proposta a caie se vinculam.

3. Os contratos que dis pensam licitaçãe devem atender aos
termes do ato que os autorizou e da proposta, q uando for o caso.

4. São ciáusulas necessariais em todo contrato as que
estabelecum:

a) O objete c seus elementos caracteristicos,
b) O regime de execução ou a forma de fornecimento,
c) O prece c as cohdicties de pagamento, e nu.ndw for o

casoosortt rios de reaJus(amentoi

d) Os prazos de início, de eta pas de execução, de
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso,

c) A indicacão dos recursoa para atender às despesas;
f) As garantias oferecidas para assegurar sua Plena

execução, quando exi(3idas:
g) As resp onsabilidades das partes, penalidades e valor

da multo;
h) Os cases dg rescisão,
II O reconhecimento dos direitos da Radlobrás, em caso da

rescisão administrativa, previstos no item 2 Seção - do Inexecução e
da Rescisão dos Contratos,

j) As condir:5es de imp ertaçãe, a data e a taxa de câmbio
para conversão, g uando for o caso.

S. Nos contratos celebrados pela Radlobrás com pessoas
tinicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro, deverá cOnstur,
necessariamente alai/mi/á que dec/are com petente o foro do Distrito
federal para dirimir mia/ quer questão contratual, salvo disposto .no
item 14 - Seção II do Cap ítulo VII Radlobrás, permitido nesses
casos o juízo arbitro).

6. A critério da Radiobrás em cada caso, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratacêes de obras, servicos e

CORPYRR.

7. Caberá ao . 'contratado actor por uma das, seguintes
modalidades:

a) caução em dinheiro, em títulos da dívida' públiea da
União ou fidejussória

b) flanco bancária,
c) seguro - garantia.

8. As garantias a que co referem as letras 'a' e
item anterior, coando exi g idos não excederão de SI do valor
contrato.

t a 	 pelo contratado será liberada ou
restituída apj..A	 raeXecrcífedo contrato.

10. Nos casos de contrato, sue importe entrega de bens
Pela Radiobrás, dos quais o contratoáo ficará depositário, a garantia
.devera corres ponder co valor deases bens, independentemeate do limite'
referido no Item 8,

11. A ~ação dos. contratos regidos por estas Condicties
Gerais inçara adstrita à vi gência dos respectivos créditoa, exceto,
ouande aos relatiVes:

a) a projetos os inVestimentes incluídos em mi-comento
olurianual, podendo ser p rorrogado se houver interease da Radiobrás,
desde nua iséo tenha g ide previsto na licitação e 50 exceder dê 5
(cinco) anos ou do orozo máximo p ara. tanto fIxodo co: lei; e

h) a orestacãe de services a ser' esecutnda de forma
contínuo, podando a.duração estender-se ao exercício seguinte mo da
vigência d p respeotivo crédito.

12. Os prazos de início, de eta pas de execucão, de
conclusão e de entrega, admitem prorregacão o critério" da Radicibrás,
mentidas As demais-c/ai:estilas do contrato, deade aue . ocorra aigum dos
seguintes motivos:

a) a/terei:5o do projeto ou esPecificocães pela Radiobrási
b) superveniência de fato exce p cional e ImpreViaível,

estranho à vontade das partes, ' que altere fundamentalmente os
condictSes de execucão do contrato:

c) interrupcão dm execução do contrato ou diminuição dó
'r(tmo de trabalho, por ordem c no interesse da Radiobrási

d) aumento das quantidades loicialmente prevista no
contrato, nos limiteo permitidos por estas Condicees Gerais (item 2
- Senão XII)

e) impedimento de execução do contrato, por fato ou ato
de terceiro, reconhecido pelo Radlobrás, em documento contemaoranea à
sua ocorrência:

d) omissão ou atraso de providências n cargo da
it.:diabras, do oual resulte diretamente im p edimento ou retardamento na
execucão de contrato.

13. Todo prorrogação de craca deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da
Radiobrás.

14. O limite de cinco anos, a que se refere o item 11
deste Cap itulo não se aplica aos contratos de coriRessiio de direito real
de uso, de obra pública ou de serviço público, bem assim aos de locac5o
de bem imeivel, porca Radicarás.

15. O reelnm jurídico dos contratos administrativos,
instituído por estas Condicees Sereis, confere à Rudiobrás, gm relacão
a eles a p rerrogativa der

a) modtticA-los unilateralmente sara melhor ade quação As
finalidades de interesse da Radiobrás.

b) extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados
no item 2 - Secão V, deste Copítu/oi

c) risca/izar-lhes a CMCCUCãO1
d) un/icar sancões motivadas pela inexecucão, total ou

parcial do Ajuste.

16. A declaração de nulidade do contrato adminietrativo
onera retroativamente, im pedindo os efeitos Jurídicos	 que, ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de	 desconstituir	 os	 já
produzidos.

ceei:rato;

do
do
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-óelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicaeOo escrita do
contratado;

b) defina ivanninte, por emp regado ou amima° designada
pela autoridade competenteda R40I0004S, mediante termo circustanciado,
assinado nelas partaa, anda o decurso do prazo de obaervação, ou de
vistoria q ue comprove a adcquaçOo do objeto anu termos contratuals,
observado o disposto no item 5.

i1.2. Em se tratando de compra,

a) proviamiamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificacOol

b) definitivamente, após a verificacâb da Qualidade e
quantidade-do material e conse qUente aceitaçOo.

12. Nos casos de amisicOo de e qui pamentos de grande
vulto, o recebimento for-na-4 mediante termo circunstandado e, nos
demais, mediante recibo.

• 13. ,0 recebimento provisório ou definitivo n5o exclui R
responsabilidade civil pela solida. e segurança da obra, nem â
ético-p rofissional, p ela perfeita enemears do contrato.

14. p prazo' a sue se referes' letra , 'b', do item 11.1.,
niío poderá ser su perior á 120 (canto e vinte) dias, salvo arii casos
excipelosals, devidamente JuStificados e previstos no edital,

15. Poderá ser dis pensado o recebimento provisório nos
seguintes comeu:

a) géneros perecíveis, alimentacão p reparada e 'outros
materiaia, a critério da Radlobrási

C) Serviam profissionais,
c) obras e serviços de valor até o limite estabelecido no

, arti go 22 do Decreto-Lel 2300/06, devidamente revisado, desde que não
se componham de aparelhos, equi p amentos e instalactSes sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.

16. Nos casos ~te item, o recebimento, será feito
mediante recibo.

i7. Salvo disp osição em contrário. conatante do edital,
çonvite ou de ato normativo, os' ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas diciala para boa execuçOo do objeto do
contrato, corrap por conta dó contratado.

10. A Radlobrás rejeitará no todo ou em parte, obra,
servico, ou fornecimento, se em deaacordo com o contrato.

SEÇA0 V
'	 Da Inexecua go c da Refalsais dos Contratos

1. A inexacta:5o total ou parcial do-contrato enseja a sua
rescisão, com as consmilências contratuais e as nrevistas em lei ou -
regulanmnto.

2. Constituem motivo para rescisOo do contrato:

a) o elo cumprimento de cláusulas contratuais,
especificacOes, p rojetos Ou prazos:

b) o cumprimento irregular de clauaulas contratuais,
especifleaciim, projetos. e prazos;

c) a lentidão no seu cumprimento, lavando a Radiobrás .
p renundr a não conclusOo da, obra, de) servia° ou do forneci crer: coa
prazos estinulados.

d) o atraso Injustificado no início da obra, servi ço ou
formalmente;

eS á parallme5o da obra, do, serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicaçao à Radlobrad

• f) a Mbeontratnego total ou pardal dó seu objeto, a
assoe lauto do contratado com ~raiá, ociaste ou transferênCia, total
ou parcial, exceto se admitida no edital ç no contrato, bem como a
fasto, cisão ou• Inem p ormOo, q ue afetem a boa cepeucgm dente)

g ; o dmatendiMento das deeerMinacOes regulares dm
autoridade designada para acomp anhar c fiscalizar a sua exeMaão, assim
eomo as de sem superlóresi

h) o cometimento reiterado de faltas na sua :execut5o,
anotadas nu forma do item 3, da Sacão IV do Capitulo V///, destas
CondiaDes Gerais.,

1) a decretacão de falência, o pedido de concordata ou a
instauracão ao insolvência civil;

..1) a dinsolucOo da sociedade ou . • e falecimento	 do
contratada;

1) a alteracão social ou R modificação da finalidade ou
' da estrutura da eap resa, Que a juízo da Radobrás prejudique a afecucão

do contrato,
m) o p rotesto de títuloa ou a emlasão de che ques, sem

suficiente p rovisão, que caracterizam a insolvência do contratado,
n) razDes de interesse da RADIOBR4Si
oN a supressão, por Parte da Radiobrás, de obras,

serviços ou com pras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato, além de limite permitido nestas Condições Gerais no irem 2 da
Sento JII do Ca p ítulo VIII:

0) à suspansOo de sua execm5o, por ordem eacrita ria
Radiobrás, por nrazo sunarior a 120 (cento , e vinte) dias, sa/vo em
caso de calamidade pdblica, grave perturbação da ordem interna ou
guerra;

u) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos -pagamentos
devidos nela Radiobrás, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento
já recebido. salvo eni caso de calamidade publica, grave perturbação da
ordem interna ou guerra;

r) a nfio liberação. por parte da Radlobrás, de are,
local ou objeto para execncão de obra. scrvico ou fornecimento, nos
prazos contratuais:

a) a ocorrência de cano fortuito ou de forca maior,
regularmente comprovada, imp editiva da execução do contrato.

2. A rescisão do aontrato poderá uer.

a) determinada por ato unilateral,	 e	 escrito	 da
Radlobras, nos casos enumerados nas letran "a' e	 do item anterior;

b) ami gável, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no p rocesso da licitacao, deude sue haja conveniência perco Radicarás.

c) judiciai, nos termos da legislação proceamal.

3. A reseloão administrativa ' ou amigável deverá ser
precedida de untei-Limão eacrita e fundamentada da autoridade
conmetente.

4. No caso da /atra "n* do item anterior será o
contratado, remarcido dos prejuízos regularmente com p rovados, que
houver aofrido, tendo) ainda, direito ar

a) devoludío da garantimi
b) Pagamentou devidos p ela Raecucãe do contrato até a

data da remisgo.
c) pagamento do custo dm desmobilizaçãO.

0.. A resalsnade q ue, trata a: letra do item 2 acarreta
às meeu.ntep ~is...amiais, nem prejuízo das gani:Deu Previstas nestas
CondicOm Gerais;

a) assuma° imediata do objeto do contrato, no. catado e
/ocal em que se encontrar, por ato próprio da Radobrás;

b) ocupaeão e utilizaç5o. do local, Instalai:5es,
eminamentos, nçaterial e °assoai em presados na execueão do contrata,
necensárion à sua continuidade, a gerem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliaste;

c) emecueão da garantia contratual, p ara ressarcimento da
Radobrás c dos valores das mu/tas e indenizaçãms a ela devidas;

d) retançao dos créditos decorrentes do contrato, até o
limite dos p rejuízos causados à Radlobrás.

6. A ap licaçOo das medidas p revistas naa letra. "a" e
fica a critério da Radobrás que poderá dar continuidade à obra ou
serviço por execueão direta ... Indireta.

7. é permitido â Rad'obrás, no caso de concordata do
contratado, manter o contrato, assumindo o controle de determinadas
atividades netessárias Isca auccucto.

e. Na hi pótese da letra	 do item '4', o ato deverá
ser precedido de autorização ex pressa do Presidente aa Radicairás.

G6E/IMO IX
Das Penalidades

1. A recusà 'ajunta do adJUdieatárle enl assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumanto e quivarente, dentro do prazo
estabelecido pela Radlobrás, cáracteriza o aescum primento teta/ da
obri gaçOo assumida, suJeltando-n às penalidades aludidas no item 6
deste Cap ítulo, ainda Que n.50 tenha sido caso de licitação.

2. O disposto no item anterior não se a p lica aos
licitantes convocados nos termos dos itens 10 da Sacão I - Ca p ítulo VII
e item iS Seção II - Cap itulo VIII, destas CondictSes Gerais, que não
aceitarem a contratmião, na% MeSMR11 eondicOes, inclusiva Quanto. prazê.
e preço, das p ropottaf pelo p rimeiro Miridicatário.

O. O atraso iniumdficado na exacucão do contrato
sujeitará a contratado à multa do mora, fixada na forma Prevista ho
instrumento convocatório meti contrato. 	 •

4. A multa . que aluda o item anterior n g0 impede que. a
Rada:g r:1m rescinda unilateralmente o contrato e a p lique as outras
sançOes p revistas nestas CondiciSei Gerais,

S. A multa será dascontada dos p agaMentoa ou da garantia
do retpectivo contrato, ou, ai rido, mando for o caso, cobrada
judicialmente.

6. Pela InexecucOo total ou parcial do contrato a
Radiobrás poderá, garantida prévia defesa, a p licar ao contratado aa
seguintes ',main,

a) advertência;
Mi multa, na forma prevlata no inatrumentó convocatório

ali no contrato;
c) . ausp ensOo temporária de partici pação em licitação è

inmedimento de contratar com a Radiobrán, por Prazo não superior a 2
(dois) anos,

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Radrobrás, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
panição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o própria
autoridade Que a p lico,, a penalidade.

7. Se;: multa ap licada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, res ponderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos moamentos . eventualmente devidos
pela Radiobrás ou cobrada judicialmente.

O. As sancSea prevista. nau letras. "a", "c' e 'd' do item
6 podar:go ser ap licadas juntamente com a da letra \b-, facultada a
defesa prévia do interessado, no reapectivo processo, no prazo de g
(cinco) dias dicis.

9. A ~cão estMelecida na letra 'd' é de cometencia
exclusiva ao Presidente da Radiobras, facultada a defesa do interessado
no respectivo p rocestro, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista.
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10. As sancHes previstas nas letras 'c' e "d', do item 6
Poderão também ser ap licadas ás emp resas ou profissiOnals aue, em razão
dos contratos regidos por estas CondicOes Gerais:

a) praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no
recolhimento de Quaisquer tributos,

b) praticarem atos Ilícitos, visando 6 frustrar os
objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com
a Radlobrás, em virtude de atos Ilícitos praticados:

mexlmo x
Do direito de petição

1. Dos atos da Radiobrás decor"rentes da .aplicação
destaS Condic8es Gerais cabem,

a) recurso, no prazo de A (cinco) dias úteis . contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos, de.

d° 
licitante;

XI -. .iul g000úta doa eroecsto.,

III	 anulação ou revogação de licitacão;
IV '- Indeferimento do pedido de inscrição em registro

Cadastral', sua -alteração ou cancelamento,
'- rescisão do contrato, a que se refere o item 2,

letras 'á * è 'n' da Seção V do Ca p ítulo kau,,Jestaspandiçaes Gerais,
ap lidação das penas de advertência, sus penàão temporária ou • dp multa; •

b7 representação, no pramedc à Lcinco7 dias, úteis da
intimaego da decisão relacionada com à objeto da licitacãe ou do
contrato, de sue não caiba recurso hierárquico;

c) pedido de reconsideração, de deciaão da Diretoria da
Radietrás, !moramo de 10 (dez/ dias úteis da intlmacão do ato.

2. A intinumão dos atos referidos na letra 'a' itens
11,111 e V do Item anterior, excluídos os de advertência e multa de
Mora,. co letra *c" Será feita nmdiante publicação no Diário Oficia/
dá União.

3. O recurso previsto na letra 'a', inciso I do item
deste-Cap ítulo, terá efeléo sus p ensivo. A autoridade competente poderá.
Motivadanmate é Presentes razles do interesse da RADIOBRAS, atribuir ao
recurso interposto eficácia adspenalve, nos casos ,previstos nos incisos
II e baúletra 'a" áo Item 1 deste Capítulo.

4: Interposto o ri/Curau, 'será comunicado aos demais
Licitantes, que p erlarão impugna-lo no aramo de 5(cinco, dl.. úteis.

:5. 13 recurso será diri g ido -a. autoridade su perior, por
intermédio de 0de oraticlau o aterecorrido, a qual poderá reconsiderar
.sua deC1trão, po.praPo de 5 (cinco/ dias úteis, ou. ne gue mesmo prazo,
famê=lo subir, devidaniente InforMado.Meste-caso, a decisão deverá ser
isroferida, dentro : go prazo sie 5 idfas)-útelsi contado Mo recebimento do
:r'ecursO, :

Ge:CIMA-0,U
DisposicHes finais e transitarias

1. Na contagem dos aramos estabeleCidos nestas CondlcOes
exc1air-se-71 adiado  início e incluir-se-á o -do vencimento.

o. 56 scr iniciam' e ventimms p rados referidos no item A,
, deste capitulá et dia de eXp edientc da Radicbrás.

/3. A AdMinistração sé pagará p roJeto desde ode o autor
ceda os direitos patrimoniais à ele relativos, e POSSM , utilizá-los de
acordo com o brevisto . no contrato para sua elaboração,

4. O controle das des pesas decorrentes dos contratos e
demalá instrumentos reg idos por estas CondicHes Gerais será feito pela
área flnanceléa da Radlobrás, na forma da legielacão pertinente,
ficando o Presidente da Radlobrás res ponsável Pela demonstracão da
legalidade eregularldade da despesa e execucão.

•
5. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou

jurídica ' poderá represtntar a Dirceão da Radiobrás contra
irregularidades na a p licacão destas Condiç8es Gerais para fins do
disp osto no item 4.

, 6. O sistema Instituído nestas Cond,c5es Gerais não
impede a pré-gualificacão de licitantes nas concorrências de gran8c
vu/to . alta complexidade técnica.

7. Estas condicHes gerais não revogam nem restrinçmm
apIlcação . do Decreto-Lei No. 2.300, de 21 de novembro de 1986.

(Of. 09 116/91)

SECRETARIA NACIONAL DOS immErros
DA CIDADANIA E JUSTIÇA

'	 Departarnénto de Estrangeiros
DESPACHOS Do DIRETOS
Prorrogaçoes de registro,provlsorio

provisória, formulado fora do prazo previsto no artigo 52 da Lei	 n2
"Trata-se de pedido de prorrogação de prazo de 	 estada

7.685/88. Na instrução processual não ficou revelado que os re
querentes praticaram ato que demonstrasse antes do término do prazo o
'Snimus postulandi'.

Ante a manifestação da Consultoria Jurídica co Parecer
CJ n2 218/91, INDEFIRO os pedidos, por formulação intempestiva, fica a
do, em conseg(rencia, os estrangeiros em situação irregular, co Pais".

PROCESSO 92 08000-005.360/91-48 - ANtOINÈ CHIDYAC
PROCESSO 02 08000-005.565/91-51 - ULF LINDBLOM 	 •
PROCESSO N2 08000-005.566/91-13 - JOSE STALIN BARCAS MOREIRA

(Of. nO 252/91)
	 FRANCISCO XAVIER,DA SILVA GUINASSES

Divisão de Permanência de Estrangeiros
DESPACHOS DO CHEFE

PerManenoias definitivas deferidas com.-base na condição de
1nexp010abilidade prevista co Artigo 75, II, da Lei n2 6.815/80, condi
ção esta apurada em sindicância realizada pelo Departamento de Raiei;
Federal.

PROCESSO NO08490-002.671/89-39' til, JElgErARWERTO PRADO E RAROS MARGA

PROCESSO N 2 08505025.877ii789-14 - MA CANO P10 E CHORO SliIH HUI
PROCESSO N 2 08505-020.080/0-15 - TU SAI XIANG

'	 Prorrogação de registro provisório deferida

atePROCESSO N 2 08505-009.132/91-66 - JOSE RAIMUNDO GARCIA ARANCIBIAl
27q03/93

Prorrogaçoes de prazo de estada no Pais arquivadas.

"Determino o arquivamento dos presentes processos, por ter decorrido
prazo superior ao das p.orrogações de estada solicitadas".

PROCESSO N 2 08505-021.816/90-18 - AUGUSTO FERRARDES
PROCESSO 02 08505-004.138/91-65 - MANUEL BAIDONE ASSAPE

Prorrogações de prazo de estada no Pais indeferidas

"Indefiro, por Já se encontrar esgotado o prazo máximo de estada 	 no
Pais, autorizado pelo visto consular concedido aos interessados e sua
respectiva , prorrogação"-.

PROCESSO Na 08460-000 802/91-1 g - OSCAR ROLANDO APONTE ARAGON, JARRETT
BEATRIZ SORIA DE APONTE, FARHIDAD
BIE APONTE SOEIS -E KRISTEL JANNETT
APONTE soRIR

PROCESSO RR 085o5-Oo1.05o/91-18 - miRiRm MALDONADO ALVAREZ

LUIi.PAULO TELES FERREIRA BARRETO
(Of. nO 252/91)

SECRETARIA DE POLICIA FEDERAL

Departamento de Assuntos de Segurança Pública
PORTARIA NO 265, DE 25 lá JUNHO DE 1991

O Diretor do Departamento de AsálniLvd de Segurança PH
Mica do Ministério da Justiça, co uào das atribuições que lhe sãci
conferidas Pele artigo 111 do .Decreto n9 99.244, de /O decaio 1990,
e tendo em vista 6 que consta do Processe-n9 08455,1117/91 resolve,
coneeder autorização A' empreea PRAFISSTONAL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA
LIDA, CGC n9 30.194.757/000124, sediada no Estado do RIO DE JANEIRO,
paia adquirir, erd estabelecimento comercial daquele Estado,armas è mu
nições, de fabricação nacional, na Seguinte quantidade e natureza, 25"
revolveres calibre 0 e 500 cartUchos calibre 38.

WLADIR CAVALCANTE DE SOUZA LIMA

(09 4E9626 - 12.07.91 - Cr$ 14.695,00)

PORTARIA NO 274, DE 28 DE 0150I10"DE 1991
O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pú

blica do Ministério da Justiça, no uso das atribaçõeS que lhe sAr,
conferidas pelo artigo 111 do Decreto n9 99.244, de 10 de maio 1990,
e tendo em vista o que cOnsta do Processo 09 188210-2040/91 ,resolve:
conceder autorização A empresa EMBRAV/ - EMPRESA BRASILEIRA DE VIGI
LANCIA LIDA, CGC co 11.795.986/0001-50, sediada no Estado do CEARA;
para adquirir, em estabelecimento comercial daquele Estado, armas e
munições, da fabricação nacional,na seguinte quantidade e natureza:10
revólveres calibre 38 e 581 cartuchos calibre 38.

WLADIR,CAVAICANTE DE SOUZA LIMA

(N9 2E4238 - 12-07-91 - Cr$ 14.695,00)

PORTARIAS DE 05 op JULHO DE 1991

-O Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pú-
blica do Ministério da Justiça, no una das atribuições que lhe são
conferidas' pelo' artigo 111 do Decreto co 99.244, de 10 de meio de
1990, e tendo em vista , a solicitação por parté do interessado, e de
cisão prolatada co Processo 09 08310-2891/88, resOlve:
N9 285 - revogar a Portaria MJ 59 75, de 30/01/89, publicada no DOU
de 10/02/89, Seção I, pão. 2166, a autorização para . funcionamento
co atividade de prestaçao de serviçoS de vigllAncia, 5 empresa DER
101100 - VIGILANCIA "E TRANSPORTE 00 VALORES. LIDA.


