CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL torna público que, nos termos do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL (www.cepel.br), doravante
denominado “Regulamento”, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de
2006 e do Decreto nº 7.203, de 04 de Junho de 2010, fará realizar licitação presencial,
sob o regime de Empreitada por Preço Global, no modo de disputa FECHADO, para
CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8
UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU/RJ, conforme especificado no Projeto
Básico – ANEXO I, o qual, independentemente de transcrição, integra e complementa
o presente Edital.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL A PARTIR DE 06/07/2021
O Edital poderá ser acessado através dos seguintes endereços:
1. No site: através do endereço eletrônico www.cepel.br, ou
2. No CEPEL: nos horários de 09 às 11 horas e das 14 às 16 horas, na Av. Horácio
Macedo, n 354 - Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ. Os
interessados na compra da cópia completa do Edital deverão depositar o valor de R$
50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis, na Conta Corrente nº 0576-2, Agência
nº 109014-3, do Banco do Brasil, Código de Identificação nº 0003999.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preço deverão
ser entregues no local até a data e o horário abaixo indicados, quando será iniciada
a abertura dos envelopes:
LOCAL: Av. Horácio Macedo, nº 354 – sala 283 - Cidade Universitária, Ilha
do Fundão – Rio de Janeiro/RJ
DATA: 27/07/2021

HORÁRIO: 10 horas

Todas as referências de tempo neste Aviso observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília-DF.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021.
LUIZ CARLOS VASCONCELLOS
DA SILVA JUNIOR:83572430704

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS
VASCONCELLOS DA SILVA
JUNIOR:83572430704
Dados: 2021.07.05 14:52:42 -03'00'

LUIZ CARLOS VASCONCELLOS DA SILVA JUNIOR
Gestor da Unidade de Licitações
Departamento de Logística e Operações
LUCIA LIMA DOS
SANTOS:96264608734

Assinado de forma digital por LUCIA
LIMA DOS SANTOS:96264608734
Dados: 2021.07.05 15:15:48 -03'00'

LÚCIA LIMA DOS SANTOS
Gestora do Departamento de Logística e Operações
EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 1 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021

ÍNDICE

1.

OBJETO .............................................................................................................. 3

2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ..................................................................... 3

3.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO ........ 5

4.

PROPOSTAS ...................................................................................................... 6

5.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ............................................................... 7

6

PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO................................................................ 12

7

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO........................................ 12

8

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ................................................................. 13

9

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS .................................................................. 15

10

VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS E NEGOCIAÇÃO .... 16

11

HABILITAÇÃO ............................................................................................... 20

12

RECURSOS................................................................................................... 21

13

PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE) ........................................ 22

14

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ............................................................ 23

15

CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO ............................................ 24

16

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS .................................................................... 25

17

ATOS LESIVOS ............................................................................. 27

18

RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ................................................. 27

19

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.................................................29

20

DISPOSIÇÕES FINAIS .................................................................................. 30

21

FORO............................................................................................ ................. 31

22

ANEXOS........................................................................................ ................. 31

EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 2 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL torna público que, nos termos do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL (www.cepel.br), doravante
denominado “Regulamento”, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de
2006 e do Decreto nº 7.203, de 04 de Junho de 2010, fará realizar licitação presencial,
sob o regime de Empreitada por Preço Global, no modo de disputa FECHADO, para
CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8
UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU/RJ, conforme especificado no Projeto
Básico – ANEXO I, o qual, independentemente de transcrição, integra e complementa
o presente Edital.

1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO
BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA
IGUAÇU/RJ, conforme especificado no Projeto Básico (Anexo I), o qual,

independentemente de transcrição, integra e complementa o presente Edital.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar qualquer pessoa física ou jurídica legalmente estabelecida no
País e que atenda às exigências deste Edital.
2.2. Não poderão participar as pessoas físicas ou jurídicas, que tenham sofrido:
a)
penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar, prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no
8.666/1993, desde que aplicada pelo CEPEL;
b)

penalidade de impedimento de licitar e contratar, prevista no artigo 7º da
Lei no 10.520/2002 ou no artigo 47 da Lei no 12.462/2011, aplicada por
qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Federal;

c)

penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do artigo
87 da Lei no. 8.666/1993, aplicada por qualquer órgão ou entidade
integrante da Administração Pública nacional, ou a prevista no artigo 46 da
Lei no 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de Contas da União;

d)

penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos
incisos do artigo 12 da Lei no 8.429/1992.

e)

empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta
Licitação.
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2.3. Para os fins desta licitação, os impedimentos referidos neste Edital serão
verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo
Poder Executivo Federal, e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam
desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o caso.
2.4.

Também estarão impedidas de participar da Licitação empresas que, na data do
certame, estejam cumprindo sanção de proibição de participar de licitações e
celebrar contratos administrativos nos termos das leis no 12.529/2011, 9.605/98,
e 12.527/11.

2.5.

Também não poderão participar Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum participando da presente licitação.

2.6.

Serão impedidas de participar, também, as pessoas, físicas ou jurídicas, referidas
nos artigos 38 e 44 da Lei no 13.303/2016, conforme artigo 41, item 5 do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL.

2.7.

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

2.8.

Não será admitida a participação de cooperativas na presente licitação.

2.9.

O licitante poderá participar do procedimento licitatório por intermédio de sua
matriz/sede ou filial, desde que cumpra as condições exigidas para habilitação e
credenciamento, em relação ao estabelecimento com o qual pretenda participar
do certame.

2.10. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial,
deverá ser o mesmo a constar no Contrato com CEPEL.
2.11. Esta licitação é de âmbito nacional.
2.12. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à vistoria
técnica nos locais onde serão executados os serviços – ocasião em que terão
ciência das características e peculiaridades do local e dos serviços, e será firmada
a Declaração de Vistoria, conforme Modelo A do Anexo III do presente Edital, em
conformidade com o inciso IV, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008.
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2.12.1

A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a
participação na licitação, ficando, contudo, os licitantes cientes de que
após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese
alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir
com as obrigações, face ao desconhecimento das características e
peculiaridades dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

2.12.2

Na vistoria, entre outros pontos, deverão ser considerados todos os
detalhes técnicos dos serviços, incluindo a forma de transporte de
seus empregados, as condições do transporte dos materiais,
armazenagem, as condições dos acessos internos, o local para
armazenamento temporário dos insumos da reforma, as facilidades
locais, as restrições físicas existentes etc.

2.12.3.

As vistorias somente ocorrerão às terças-feiras e quintas-feiras e
deverão ser agendadas previamente em até 3 (três) dias úteis da data
de sua realização pelos seguintes telefones:
(21) 2666-6425 / (21) 2598 6115 / 2598 6285
Contato: Engª Fabiana L. da Fonseca

2.12.4

Quando da realização da Sessão Pública, o representante
credenciado pelo Licitante deverá apresentar junto à portaria do
CEPEL, o comprovante de teste que apresente resultado negativo
para o COVID-19, ou comprovante de vacinação para o COVID-19.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO
3.1. As propostas e a documentação deverão ser apresentadas em uma única via,
necessariamente em papel, em envelopes separados, fechados e titulados.
3.2. O envelope de proposta deverá conter, na parte externa, além da razão social do
Licitante, os seguintes dizeres:
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CEPEL
Av. Horácio de Macedo, nº 354 – sala 283 - Cidade Universitária, Ilha do Fundão –
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.941-911.
Ref.: LICITAÇÃO Nº LI.DLO.00001.2021
CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8
UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU/RJ

Envelope Nº 1 – PROPOSTA

EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 5 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021

3,3.

O envelope com os documentos de habilitação deverá ser apresentado apenas
pelo licitante autor da melhor proposta, após as fases de verificação e negociação.
Neste caso, o envelope com a documentação de habilitação deverá conter na sua
parte externa, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CEPEL
Av. Horácio de Macedo, nº 354 – sala 283 - Cidade Universitária, Ilha do Fundão –
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.941-911.
Ref.: LICITAÇÃO Nº LI.DLO.00001.2021
CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8
UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU/RJ

Envelope Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
3.3. Todas as páginas constantes de cada envelope deverão estar rubricadas e,
preferencialmente, numeradas sequencialmente e apresentadas em pastas (com
dois furos). Pede-se para evitar pastas com espiral.
3.4. Os documentos constantes do Envelope Nº 2 – Documentação de Habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada, cópia acompanhada do
original para conferência junto ao CEPEL ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial, e ordenados em seções.
3.5. Documentos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de tradução por
tradutor juramentado, em original ou cópia autenticada, devendo a respectiva
autenticação ser realizada pelo consulado correspondente.
3.6. É vedada a apresentação da documentação e da proposta de preços em meio
digital.

4. PROPOSTAS
4.1. As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo anexado ao
Edital (Anexo II), devidamente preenchido.
4.1.1.

Os Licitantes deverão apresentar apenas uma proposta, com os
aspectos técnicos e comerciais juntos e de forma integrada, de modo
que haja apenas um julgamento integrado.
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4.2.

A proposta deverá conter o orçamento com as composições de custos dos
serviços e materiais, discriminando todos os custos e percentuais utilizados com
sua respectiva fonte de dados e os valores individuais de cada item do orçamento;
o detalhamento do BDI e o cronograma físico-financeiro.

4.3. O Licitante deve apresentar, junto com a sua proposta, a Planilha Orçamentária
Analítica - Anexo V – Orçamentos, do Edital, constante do endereço eletrônico
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/ (acesso pelo Internet Explorer) com os
seguintes indicativos:
a)

indicação dos quantitativos e dos custos unitários;

b)

composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referências adotados nas licitações; e

c)

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos
sociais.

4.4. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para abertura dos envelopes, podendo vir a ser prorrogado mediante
solicitação de CEPEL e aceitação do licitante.
4.5. As propostas deverão conter a razão social, endereço, telefone, CNPJ, dados
bancários (razão social do banco, agência, conta corrente e praça de pagamento),
nome e telefone do representante da empresa.
4.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital.

5.
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
5.1. Os Licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados:
5.1.1.
a)

Documentos relativos à habilitação jurídica:

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

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, incluindo a última
alteração, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documentos comprobatórios da eleição/nomeação de
seus administradores, em se tratando de Sociedades Empresárias ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). O objeto
social da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado;

c)

Decreto de autorização, devidamente arquivado, quando se tratar de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, com
procurador residente domiciliado no País, conforme Parágrafo Único do
artigo 16 do Decreto n. 3.555/2000, e ato de registro ou autorização para
funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;

d)

Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova da indicação de seus administradores.
5.1.1.1

Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União,
constante do Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão
realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparência; b)
ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à
composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de
se certificar se entre os sócios há servidores do CEPEL.

5.1.1.2

O Licitante cadastrado em qualquer uma das empresas do grupo
Eletrobras, ficará dispensado de apresentar os documentos
exigidos no item 5.1.1, “a”, “b”, “c” e “d” já apresentados por
ocasião do cadastramento, desde que apresente, dentro do
Envelope Nº 2 – Documentação de Habilitação, o Certificado de
Registro Cadastral – CRC, válido na data de abertura da licitação.

5.1.2
Documentos relativos à Qualificação Técnica:
a)
Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente
(CREA OU CAU);
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b)

Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome do Licitante, expedido
por, no mínimo 01 (uma) entidade contratante, de direito público ou privado,
em papel timbrado, com carimbo e identificação das credenciais do emissor,
comprovando o fornecimento, compatível com características similares ao
objeto da presente licitação, de acordo com o lote cotado, em quantidades
e prazos contemplando os procedimentos de garantia exigidos.

c)

O licitante deverá possuir em seu Quadro Pessoal ou comprovar possuir
vínculo com a Empresa, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior, devidamente reconhecido pela Entidade
Competente, que atenda aos requisitos para Responsável Técnico,
conforme exigido na alínea “e”.

d)

Comprovação de que o Responsável Técnico pela obra ou serviço de
engenharia possui vínculo com o licitante. Esta comprovação deverá ser
feita através de um dos comprovantes a seguir:

e)

i)

Cópia da Carteira Profissional - CTPS;

ii)

Cópia do Contrato Social de Constituição ou da última Alteração
Contratual, com registro na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e
Documentos, citando o Responsável Técnico como sócio;

iii)

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pela
entidade competente, atualizada, citando o Responsável Técnico;

iv)

Cópia de contrato de prestação de serviços, citando o Responsável
Técnico.

O Responsável técnico deverá comprovar ser detentor de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), por execução de serviço similar ao objeto
do presente Edital, emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado,
devidamente registrado na entidade competente, acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT.
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5.1.3
a)

Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social
anterior ao da realização desta Licitação comprovando índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1
(um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a
contratação;
a.1

b)

O Licitante em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da presente
licitação, desde que atenda às condições para comprovação da capacidade
econômica e financeira previstas neste Edital;

b.1)

c)

Neste caso, o Licitante deverá apresentar a comprovação de que
o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do artigo 58, da Lei nº 11.101/2005, sob a pena de
inabilitação.

Para empresas constituídas como sociedades civis, não sujeitas à
legislação comercial, certidão negativa de declaração de insolvência,
expedida pelo distribuidor da sede da matriz da empresa;
c.1)

d)

A empresa que apresentar resultado menor que um (< 1) na
apuração dos índices referidos acima, quando de sua habilitação,
deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido
mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do objeto ora
licitado, através de balanço patrimonial integralizado, do último
exercício exigido na forma da lei.

Poderá ser apresentada certidão positiva da ações civis,
desde que esteja acompanhada de certidões ou documentos
emitidos posteriormente àquela certidão, que comprovem não
se tratar de ações de declaração de insolvência.

Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos
assumidos (Modelo C – Anexo III), de que 1/12 (um, doze avos) dos
contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada
vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao
patrimônio líquido do licitante, que pode ser atualizado, observado os
seguintes requisitos:

EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 10 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021

e)

i)

A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

ii)

Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada
na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada
seja superior a 10% (dez por cento), para mais, o licitante deve
apresentar justificativas.

Certidão Negativa de feitos sobre Falência da sede do interessado.

5.1.4 Declarações: conforme modelos constantes do Anexo III deste Edital.
5.2

Microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender a todas as
exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.3

Caso o licitante tenha se constituído no exercício em que se realiza a presente
licitação, deverá apresentar balanço de abertura ou documento equivalente,
devidamente assinado por contador e arquivado no órgão competente.

5.4

Caso o licitante não atenda às exigências deste item, no tocante à sua condição
econômica e financeira, poderá apresentar garantia substitutiva em percentual
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta, que deverá ser
devolvida na assinatura do contrato. Nesse caso, o licitante será considerado
habilitado, porém a assinatura do instrumento de contrato será condicionada à
apresentação de garantia, pelo vencedor, no quádruplo do percentual exigido no
Edital e/ou no contrato.

5.5

O CEPEL, pela sua natureza jurídica, não utiliza o Sistema Unificado de
Fornecedores – SICAF como fonte para habilitação do licitante. Desta forma, ainda
que esteja em situação regular perante o SICAF, o licitante deverá apresentar toda
a documentação solicitada no presente item 5.

5.6

A apresentação de qualquer documento com falsidade material ou intelectual
sujeitará o licitante à aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de
participar de licitação, de acordo com os critérios do artigo 95 do Regulamento,
além das demais cominações legais.
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6
6.1

PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
A presente licitação será julgada pelo critério do menor preço e segue o modo de
disputa fechado, de acordo com as condições previstas neste Edital e no
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL.

6.2

A presente licitação será conduzida pelo agente de licitação, que pode ser
auxiliado por equipe de apoio ou por técnicos especializados, de acordo com o
seguinte procedimento:
a)
publicação do Edital;

7
7.1

b)

eventual pedido de esclarecimento ou impugnação;

c)

resposta motivada sobre o eventual pedido de esclarecimento ou
impugnação;

d)

avaliação das condições de participação;

e)

apresentação de lances ou propostas;

f)

julgamento;

g)

verificação de efetividade dos lances ou propostas;

h)

negociação;

i)

habilitação;

j)

declaração de vencedor;

k)

interposição de recurso;

l)

adjudicação e homologação.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO
Cidadãos e agentes econômicos poderão pedir esclarecimentos e impugnar o
Edital, por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail
dlolicita@cepel.br, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a ocorrência do certame.
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7.2

As respostas aos pedidos de esclarecimentos ou impugnações serão divulgadas
no sítio eletrônico do CEPEL www.cepel.br, no canal “Acesso a Informações”,
subcanal “Licitações e Contratos”, no link correspondente a este Edital.

7.3

Caso o pedido de impugnação não seja respondido no prazo de até 3 (três) dias
úteis, a abertura da licitação deverá ser adiada, de modo que seja respeitado o
prazo de intervalo entre a data da resposta ao pedido de impugnação e a abertura
da licitação.

7.4

A decisão de adiamento da abertura da licitação prevista no item anterior será
publicada no sítio eletrônico de CEPEL.

7.5

O licitante, através de consulta permanente ao sítio eletrônico indicado no item 7.2,
deverá manter-se atualizado quanto às alterações e esclarecimentos sobre o
Edital, não cabendo ao CEPEL qualquer responsabilidade por desconhecimento
de tais informações por parte do licitante.

7.6

Somente serão considerados os esclarecimentos / impugnações encaminhados
até às 16h30min do último dia para sua apresentação / interposição,
respectivamente.

7.7

Aplica-se, no que couber quanto aos pedidos de esclarecimento e impugnação, o
disposto no artigo 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL.

8
8.1

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A licitação ocorrerá em sessão pública presencial, presidida pelo agente de
licitação e poderá ser acompanhada pelos licitantes ou seus representantes ou por
qualquer interessado.

8.2

Os licitantes deverão apresentar, na abertura da sessão pública, os envelopes com
as propostas e, fora dos envelopes com as propostas, declaração de que atendem
às condições para participar da licitação e aos requisitos de habilitação, de acordo
com o Modelo B do Anexo III deste Edital.

8.3

Os licitantes, que se enquadrem na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverão apresentar, também, fora dos envelopes de propostas,
declaração de seu enquadramento, sendo que a falta de manifestação neste
sentido importará na decadência do direito de preferência nos casos de empate
ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.
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8.4

A apresentação das declarações referidas nos itens 8.2 e 8.3 com falsidade
material ou intelectual sujeitará os licitantes à aplicação da sanção de suspensão
temporária do direito de participar de licitação, de acordo com os critérios do artigo 95
do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, além das demais cominações
legais.

8.5

O agente de licitação, após recebidos os envelopes com as propostas e as
declarações, deverá proceder ao credenciamento dos representantes dos
licitantes, observado o disposto a seguir e conforme o caso:
a)

Procurador - O credenciamento deverá ser feito por meio de instrumento
particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou
instrumento público, outorgando expressamente poderes para formular
ofertas e lances de preços, interpor e renunciar recurso, assim como
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante;

b)

Sócio, Proprietário, Dirigente ou Assemelhado - deverá ser apresentado o
Contrato ou Estatuto Social juntamente com as respectivas alterações
contratuais que comprovem sua capacidade como representante legal,
podendo ser apresentado Estatuto ou Contrato Social consolidado, no qual
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura. No caso de Administrador eleito em ato
apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia
em que se deu a eleição.

8.6

O licitante que não contar com representante credenciado presente na sessão ou,
ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da
apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.

8.7

Independente das procurações apresentadas serem públicas ou particulares será
necessária a apresentação dos documentos de constituição da pessoa jurídica,
citados nas alíneas “a” e “b” do item 8.5, que deverão ser originais, cópias
autenticadas, ou cópias acompanhadas dos originais para conferência junto ao
CEPEL.
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8.8

Os documentos apresentados por ocasião do credenciamento não precisarão ser
apresentados novamente por ocasião da habilitação.

8.9

O agente de licitação deverá avaliar as condições de participação na licitação,
conforme critérios estabelecidos no item 2 do presente Edital, desclassificando os
licitantes que não o atenderem.

9
9.1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
As propostas apresentadas pelos licitantes devem ser sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgação.

9.2

As propostas devem ser apresentadas em envelopes lacrados, abertos em sessão
pública e ordenadas conforme critério de julgamento de menor preço, definido
neste Edital.

9.3

Abertos os envelopes, o agente de licitação deverá verificar se ocorre o empate
ficto em favor de microempresa ou empresa de pequeno porte, assegurando, se
for o caso, o direito de preferência, observando-se o seguinte:

9.4

a)

o empate ficto ocorrerá quando as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores ao menor preço;

b)

ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada, convocada pelo agente de licitação, poderá, no prazo
de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame;

c)

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate,
deve ser realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro pode apresentar melhor oferta.

Após o exercício de preferência previsto no item 9.3, configurando empate em
primeiro lugar, deve ser realizada disputa final entre os licitantes empatados, que
podem apresentar nova proposta fechada, em prazo definido pelo agente de
licitação.
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9.5

Persistindo o empate, ou não havendo microempresa ou empresa de pequeno
porte na disputa, deve ser dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a)
Produzidos no país;
b)

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

c)

Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no país.

10
VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS E NEGOCIAÇÃO
10.1 O agente de licitação deverá avaliar se a proposta do licitante melhor classificado
atende às especificações técnicas, demais documentos e formalidades exigidas
neste Edital, podendo ser subsidiado pela unidade de gestão técnica no que se
referir ao atendimento das questões técnicas relacionadas ao objeto da licitação
ou de documentos com informações de ordem técnica que podem impactar a sua
execução.
10.2 O licitante deve apresentar, junto com a sua proposta, a planilha contendo as
informações referidas no item 4.3 deste Edital.
10.3 O agente de licitação pode divulgar os custos dos itens ou das etapas do
orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertadas
pelo licitante autor da melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com
os valores adequados ao lance vencedor.
10.4 A economicidade da proposta deverá ser aferida com base nos custos globais e
unitários.
10.5 Devem ser observadas as seguintes condições:
a)

no cálculo do valor da proposta podem ser utilizados custos unitários
diferentes daqueles previstos no orçamento do CEPEL, desde que o valor
global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físicofinanceiro seja igual ou inferior ao orçado pelo CEPEL;

b)

em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório
técnico, os valores das etapas do cronograma físico-financeiro podem exceder
o limite referido na alínea “a”; e
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c)

o relatório técnico, apresentado pelo licitante, deve ser avaliado pelo agente
de licitação, podendo este ser subsidiado pelo agente da unidade de gestão
técnica e, caso rejeitado, a proposta do licitante deve ser desclassificada, salvo
se o licitante apresentar nova proposta, com adequação dos custos unitários
sem majoração do valor global da proposta.

10.6 O agente de licitação deverá desclassificar as propostas que apresentem preços
manifestamente
inexequíveis,
assim
considerados
aqueles
que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes
da contratação pretendida.
10.6.1

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

10.6.2

A análise de exequibilidade da proposta não deverá considerar
materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação
aos quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração,
desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

10.7 Nesta licitação, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pelo CEPEL.

b)

Valor do orçamento estimado pelo CEPEL.

10.7.1

O cálculo para aferir a inexequibilidade da proposta previsto no item
10.9 gera presunção relativa, pelo que o licitante cuja proposta
encontrar-se abaixo dos percentuais estabelecidos no referido
dispositivo tem a prerrogativa de comprovar a exequibilidade de sua
proposta.

10.8 O agente de licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada, cabendo-lhe, conforme o
caso, verificar ou requisitar que lhe sejam apresentados:
a)

acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;
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b)

informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao
Ministério da Previdência Social;

c)

consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

d)

pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

e)

verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administração Pública ou com a iniciativa privada;

f)

pesquisa de preço com agentes econômicos dos insumos utilizados, tais
como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

g)

verificação de notas fiscais dos produtos cotados na proposta e
anteriormente adquiridos pelo proponente;

h)

levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos
de pesquisa;

i)

estudos setoriais;

j)

consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal;

k)

análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o licitante disponha para a prestação dos serviços.

10.9

Qualquer licitante poderá requerer motivadamente que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

10.10

O agente de licitação deverá negociar com o licitante autor da melhor proposta
condições mais vantajosas, que poderão abranger os diversos aspectos da
proposta, desde preço, prazos de pagamento e de entrega, sem que lhe caiba,
a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigências e condições
estabelecidas neste Edital e nos seus documentos anexos.
10.10.1

O agente de licitação deverá negociar com o licitante autor da melhor
proposta antes de desclassificá-lo em razão de preço excessivo.
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10.11

O valor global da proposta, após negociação, não pode superar o orçamento
estimado pelo CEPEL, sob a pena de desclassificação.

10.12

O agente de licitação deverá desclassificar, em decisão motivada, apenas as
propostas que contenham vícios insanáveis, observando-se o seguinte:
a)

são vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à
descrição do objeto da proposta e suas especificações técnicas, incluindo
aspectos relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos
requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, à
inexequibilidade ou ao valor excessivo de preços unitários e, de modo geral,
aos documentos de conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes,
desde que não alterem a substância da proposta.

10.13

O agente de licitação não permitirá o saneamento de defeitos em propostas
apresentadas com má-fé ou intenção desonesta, como aqueles contaminados
por falsidade material ou intelectual ou que tentem induzir o agente de licitação
a erro.

10.14

O agente de licitação concederá o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, para que o licitante corrija os defeitos de sua proposta.
10.14.1

O agente de licitação indicará expressamente quais aspectos da
proposta ou documentos apresentados junto à proposta deverão ser
corrigidos.

10.15

A correção dos defeitos sanáveis não autoriza alteração do valor final da
proposta, exceto para oferecer preço mais vantajoso para CEPEL.

10.16

Se a proposta não for corrigida de modo adequado, o agente de licitação poderá
conceder novo prazo para novas correções.

10.17

O agente de licitação verificará a efetividade das propostas dos demais
licitantes, de acordo com a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos
critérios, caso a proposta vencedora do julgamento seja desclassificada.

10.18

Se todos os licitantes forem desclassificados, dada a constatação de defeitos
insanáveis em todas as propostas apresentadas, o agente de licitação declarará
a licitação fracassada.
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11
11.1

HABILITAÇÃO
O agente de licitação, depois de classificada a proposta, deverá convocar o
autor da melhor proposta para a apresentação do envelope com os documentos
de habilitação.

11.2

O licitante somente será inabilitado em razão de defeitos em seus documentos
de habilitação que sejam insanáveis, aplicando-se os mesmos procedimentos
e critérios prescritos nos itens 10.12 a 10.18 deste Edital, observando-se o
seguinte:
a) consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram
situações pré-existentes ou concernentes aos seus prazos de validade.

11.3

O agente de licitação poderá realizar diligência para esclarecer o teor ou sanar
defeitos constatados nos documentos de habilitação.

11.4

O agente de licitação, se for o caso de diligência, concederá o prazo de 2 (dois)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que o licitante corrija os defeitos
constatados nos seus documentos de habilitação, apresentando, se for o caso,
nova documentação.
11.4.1

O agente de licitação indicará expressamente quais documentos
devem ser reapresentados ou quais informações devem ser
corrigidas.

11.5

Se os defeitos não forem corrigidos de modo adequado, o agente de licitação
poderá conceder novo prazo para novas correções.

11.6

Caso o licitante autor da melhor proposta seja inabilitado, o agente de licitação
deverá verificar a efetividade das propostas dos demais licitantes e o
atendimento às condições de habilitação, de acordo com a ordem de
classificação e aplicando-se os mesmos critérios.

11.7

Se todos os licitantes forem inabilitados, dada a constatação de defeitos
insanáveis nos documentos de todos eles, o agente de licitação declarará a
licitação fracassada.
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12
12.1

RECURSOS
O agente de licitação declarará vencedor o licitante autor da melhor proposta e
que atenda a todas as condições exigidas neste Edital.

12.2

Declarado o vencedor, durante a sessão pública, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando deve ser
concedido a ele o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começam a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

12.3

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo agente de
licitação ao vencedor.
12.3.1

Entende-se por manifestação motivada da intenção de recorrer a indicação
sucinta dos fatos e das razões do recurso, sem a necessidade de indicação
de dispositivos legais ou regulamentares violados ou de argumentação
jurídica articulada.

12.4

O agente de licitação poderá não conhecer o recurso já nesta fase em situação
excepcional e restrita, caso a manifestação referida no item 12.2 deste Edital
seja apresentada fora do prazo ou por pessoa que não represente o licitante ou
se o motivo apontado não guardar relação de pertinência com a licitação. Será
vedado ao agente de licitação rejeitar o recurso de plano em razão de
discordância de mérito com os motivos apresentados pelo licitante.

12.5

As razões do recurso poderão trazer outros motivos não indicados
expressamente na sessão pública.

12.6

As razões e contrarrazões do recurso deverão ser apresentadas ao agente de
licitação, que disporá de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iguais períodos,
para reavaliar sua decisão e dar os seguintes encaminhamentos, conforme o
caso:
a)

se acolher as razões recursais, deverá retomar a sessão pública para,
revista a decisão nela tomada, dar prosseguimento à licitação, garantindo,
depois de nova declaração de vencedor, o direito à interposição de recurso,
inclusive por parte de licitante que tenha sido impedido de participar da
licitação, que teve sua proposta desclassificada ou que foi inabilitado;
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b)

se não acolher as razões recursais, deverá produzir relatório e encaminhar
o recurso para a autoridade competente, para decisão definitiva, que
deverá ser produzida em 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iguais
períodos.

12.7

Na hipótese da alínea “a” do item 12.6 deste Edital, a decisão de acolhimento
do recurso será publicada no sítio eletrônico do CEPEL, estabelecendo-se o
prazo de 2 (dois) dias úteis para a retomada da sessão pública.

12.8

A decisão definitiva sobre o recurso será publicada no sítio eletrônico de
CEPEL.

12.9

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

13
13.1

PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE)
O licitante é responsável por conhecer e cumprir, no que couber, os princípios e
padrões do Programa de Integridade (Compliance) do CEPEL, que se encontra
disponível para consulta no site www.cepel.br.

13.2

Cabe ao licitante apresentar a “Declaração de Integridade dos Representantes ou
Fornecedores de Bens ou Serviços”, Modelo G do Anexo III deste Edital,
confirmando estar ciente dos termos e condições do Programa de Integridade
(Compliance) das Empresas Eletrobras.

13.3

O licitante vencedor deverá preencher previamente à assinatura do Contrato, o
“Formulário de Due Diligence de Fornecedores do Sistema Eletrobras”, disponível
no endereço: http://www.cepel.br

13.4

O licitante está ciente que o CEPEL poderá analisar informações públicas sobre
sócios, diretores, dirigentes e administradores das empresas licitantes, a fim de
assegurar o cumprimento do Programa de Integridade (Compliance) das
Empresas Eletrobras.

13.5

O licitante se compromete a cumprir a legislação anticorrupção a qual esteja
submetida e que lhe é aplicável.
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13.6

O licitante vencedor estará sujeito, durante a vigência do contrato, à avaliação de
risco de integridade prevista no Programa de Integridade (Compliance) das
Empresas Eletrobras, podendo ser requisitados esclarecimentos adicionais.
Nestes casos, o licitante vencedor se compromete a prestar os esclarecimentos
solicitados e apresentar documentos que comprovem as informações
disponibilizadas em prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que
necessário.

13.7

Entendendo que é papel de cada organização fomentar padrões éticos e de
transparência em suas relações comerciais, o CEPEL incentiva os licitantes, caso
ainda não possuam, a elaborar e implementar programas de integridade próprios,
observando os critérios estabelecidos no Decreto nº 8.420/2015.

13.8

O licitante se compromete a acionar o Canal de Denúncias da Eletrobras, que
funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana através do
telefone
0800
377
8037,
bem
como,
por
meio
do
link:
http://www.canaldedenuncias.com.br/eletrobras/,
caso
venha
a
ter
conhecimento de atitudes ilícitas ou suspeitas, bem como se compromete a
divulgar entre os seus funcionários a utilização do referido Canal de Denúncias,
quando necessário.

14
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 Se não houver recurso, a declaração de vencedor realizada pelo agente de
licitação equivale e faz as vezes da adjudicação, cabendo a homologação à
autoridade competente.
Se houver recurso, a autoridade competente realizará a adjudicação e
homologação da licitação no mesmo ato.
14.2

A homologação da licitação está sujeita à análise de integridade, conforme o
Programa de Integridade (Compliance), o item 13 deste Edital e o artigo 70 do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL.

14.3

Na fase de homologação, a autoridade competente poderá:
a)
homologar a licitação;
b)

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

anular a licitação por ilegalidade, salvo as situações em que:
i) o vício de legalidade for convalidável; ou
ii) o vício de legalidade não causar dano ou prejuízo ao CEPEL ou a
terceiro; ou
iii) o vício de legalidade não contaminar a totalidade do processo de
licitação, caso em que deve determinar ao agente de licitação o
refazimento do ato - e o prosseguimento da licitação.

14.4

O vício de legalidade será convalidável se o ato por ele contaminado puder ser
repetido sem o referido vício, o que ocorre, dentre outros casos, com vícios de
competência e tocantes às formalidades.

14.5

A revogação ou anulação da licitação, depois da fase de apresentação de
propostas, dependerá da concessão de prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os
licitantes interessados ofereçam manifestação.

14.6

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

15
15.1

CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
A contratação será para a totalidade dos serviços descritos no Projeto Básico,
Anexo I do presente Edital.

15.2

O CEPEL optará entre:
a)
convocar o adjudicatário para assinar o instrumento de contrato ou
instrumento equivalente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da
data da convocação, prorrogáveis por igual período, salvo situações
excepcionais, sob pena de sujeição às sanções previstas no instrumento
contratual; ou
b)

enviar o instrumento de contrato ou instrumento equivalente, para
assinatura do adjudicatário, no endereço por ele indicado, podendo ser
assinados digitalmente, com autenticidade reconhecida pelo certificado
digital ICP-Brasil, e enviados, entre as partes, por meio eletrônico.
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15.3

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, dentro
do prazo e condições estabelecidos, caracterizará o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

15.4

Ocorrendo o previsto no item 15.3, o CEPEL poderá revogar a licitação ou
convocar os licitantes remanescentes, atendendo a ordem de classificação, para
negociação e possível adjudicação do objeto da licitação.

15.5

Todas as disposições sobre o Contrato estão previstas na MINUTA DE
CONTRATO, Anexo IV deste Edital.

16
16.1

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Licitante que se comportar com má-fé estará sujeito, garantido o contraditório e
a ampla defesa, à penalidade de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com o CEPEL, por prazo não superior a 2
(dois) anos, de acordo com os critérios do artigo 95 do Regulamento.

16.2

O Licitante estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas
seguintes hipóteses, e nos seguintes percentuais, calculados sobre o valor da sua
proposta:
a)
quando, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não assinar
contrato ou não mantiver as condições da proposta – multa de 15% (quinze
por cento);
b)

quando não entregar a documentação exigida neste Edital – multa de 5%
(cinco por cento);

c)

quanto apresentar documentação falsa – multa de 25% (vinte e cinco por
cento);

d)

quando se comportar de modo inidôneo – multa de 25% (vinte e cinco por
cento);

e)

quando apresentar declaração falsa – multa de 25% (vinte e cinco por
cento);

f)

quando cometer fraude fiscal – multa de 25% (vinte e cinco por cento).
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16.3

Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).

16.4

As penalidades referentes à inexecução do Contrato estão estabelecidas na
Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

16.5

Nenhuma sanção será aplicada sem observação do devido processo
administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

17
ATOS LESIVOS AO CEPEL
17.1 Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o licitante estará sujeito às
sanções estabelecidas no item 18, observados o contraditório e a ampla defesa,
e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos ao
CEPEL, assim definidos:
a)

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, atuando em nome
do CEPEL;

b)

Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846/2013,
atuando em nome do CEPEL;

c)

Fraudar o contrato oriundo desta Licitação;

d)

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o
contrato;

e)

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações do contrato a ser celebrado, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no próprio
instrumento contratual;

f)

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato a ser
celebrado;
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g)

Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional, no âmbito do objeto desta licitação.

17.2 As sanções indicadas no item 17.1 se aplicam quando o licitante se enquadrar na
definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
17.3 Caso o Licitante não se enquadre na definição legal presente no parágrafo único
do art. 1º da Lei nº 12.846/2013, acima mencionada, o Licitante compromete-se a
não cometer os atos lesivos listados neste Item 17 - DOS ATOS LESIVOS, junto
a outros agentes públicos, durante a execução das atividades que concernem ao
objeto do contrato firmado com o CEPEL.
17.4 O licitante compromete-se a não realizar quaisquer ações ou omissões que
constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013,
Decreto nº 8.420/2015 e Decreto nº 8.945/2016, ou de quaisquer outras leis ou
regulamentos aplicáveis.

18
18.1

RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Caso o licitante pratique qualquer ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº
12.846/2013, estará sujeito às sanções administrativas previstas no art. 6º da
referida lei, a seguir descritas, sem prejuízo da garantia a ampla defesa e ao
contraditório:
a)

multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do
processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior
à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;

b)

publicação extraordinária da decisão condenatória.

18.1.1

Na hipótese da alínea ‘a’ do item anterior, caso não seja possível utilizar
o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
reais).
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18.2 O CEPEL levará em consideração na aplicação das sanções aqui previstas o
estabelecido no artigo 7º e seus incisos da Lei nº 12.846/2013.
18.3 Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas ao
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, e tenha ocorrido a apuração
conjunta, o licitante também estará sujeito a sanções administrativas previstas no
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, a serem aplicadas mediante
Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
18.4 As sanções referenciadas no item 18.1 serão aplicadas fundamentadamente,
isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e
com a gravidade e natureza das infrações.
18.5 A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será
publicada no Diário Oficial da União e no site do CEPEL.
18.6

O licitante sancionado administrativamente pela prática de atos lesivos contra o
CEPEL, nos termos da Lei nº 12.846/2013, publicará a decisão administrativa
sancionadora, cumulativamente:
a)

em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da
infração e de atuação da pessoa jurídica contratada ou, na sua falta, em
publicação de circulação nacional;

b)

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

c)

em seu site eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página
principal do referido site.

18.7

A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em qualquer
hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

18.8

A publicação a que se refere o item 18.6 será efetuada a expensas da pessoa
jurídica sancionada.
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18.9

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos ao
CEPEL resultantes de ato lesivo cometido pelo licitante, com ou sem a
participação de agente público.

18.10 O PAR e a sanção administrativa obedecerão às regras e aos parâmetros
dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei nº 12.846/2013 e no
Decreto nº 8.420/2015, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda
da aplicação do ato de que trata o art. 21 do Decreto nº 8.420/2015.
18.11 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a
possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
18.12 As disposições deste item 18 se aplicam quando o licitante se enquadrar na
definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
18.13 Não obstante o disposto neste item, o licitante está sujeito a quaisquer outras
responsabilizações de natureza cível, administrativa e, ou criminal, previstas na
legislação aplicável, no caso de quaisquer violações.

19
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
19.1 Em cumprimento à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD,
no desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do
Contrato celebrado, as Partes devem observar o regime legal da proteção de
dados pessoais, comprometendo-se a proteger e tratar os dados coletados estrita
e necessariamente para a execução do Contrato.
19.2 As partes são solidariamente responsáveis por eventuais incidentes de segurança
de informação, nos termos da legislação vigente, garantindo-se o direito de
regresso contra o causador do dano.
19.3 As partes obrigam-se a:
19.3.1

Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins a que se
destinam, mantendo-os registrados, organizados, conservados e
disponíveis para consulta.
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20
20.1

19.3.2

Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em
que o seu titular tenha dado o consentimento inequívoco, ou nas
situações legalmente previstas;

19.3.3

Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para as quais
tenham sido coletados e pelo mínimo de pessoas possível, devendo ser
as mesmas identificáveis de plano.

19.3.4

Conservar os dados apenas durante o período necessário à execução
das finalidades contratuais ou pelo prazo necessário ao cumprimento de
eventual obrigação legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade;

19.3.5

Implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para
proteger os dados contra alteração, perda, ou ainda difusão, acesso ou
destruição - acidental ou intencionalmente – não autorizados, bem como
contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

19.3.6

Informar, no prazo de até 24 horas, a outra Parte caso haja alguma
suspeita ou incidente de segurança concreto envolvendo dados
pessoais, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer
investigação que venha a ser realizada.

19.3.7

Garantir o exercício, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos
de informação, acesso, revogação, oposição e portabilidade;

19.3.8

Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados
pessoais no contexto do Contrato cumpram as disposições legais
aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não cedendo ou
divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para
quaisquer fins que não os estritamente consentidos pelos respectivos
titulares.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Visando garantir a equidade de gênero fica explicitado que os termos utilizados
que indicam um determinado gênero referem-se a todo o coletivo, que inclui
masculino e feminino.
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20.2

Os interessados comunicarão ao CEPEL, por intermédio do Agente de Licitação,
na forma prevista no subitem 7.1 deste Edital, a existência de eventuais falhas nos
termos deste Edital e seus Anexos. Serão tomadas as providências cabíveis, na
forma da Lei, disponibilizando a todos os interessados as alterações que se
fizerem necessárias, ou, se for o caso, informando, ao autor da comunicação, a
decisão circunstanciada de manter os termos objeto do questionamento.

20.3

Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados, em qualquer época.

20.4

O CEPEL não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na
proposta, com o objetivo de alterar as condições ofertadas.

20.5

O CEPEL poderá promover alterações nos termos deste Edital.

20.6

O CEPEL poderá revogar esta licitação, por interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la, por ilegalidade de ofício ou
mediante provocação de terceiros, em qualquer de suas fases, em conformidade
com a legislação vigente.

20.7

O Proponente que vier a ser contratado declara conhecer e compromete-se a
respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Regulamento de Licitações e
Contratos do CEPEL e o “Código de Conduta Ética e Integridade do CEPEL”,
disponíveis no site do CEPEL (www.cepel.br), além dos princípios e padrões do
Programa de Integridade (Compliance) do CEPEL, cuidando para que suas
disposições sejam observadas, no que couberem, por todos os seus diretores,
empregados, prepostos ou qualquer pessoa agindo em seu nome, alocados para
os serviços objeto do Contrato, ao longo de toda a sua execução.

21

FORO
21.1 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda da
presente licitação.
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22
22.1

ANEXOS
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

•
•
•
•
•

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

•
•
•
•
•

ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X

PROJETO BÁSICO
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
MODELO DE DECLARAÇÕES
MINUTA DE CONTRATO
ORÇAMENTOS - MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANALÍTICA
MATRIZ DE RISCOS
LISTA DE MATERIAIS
PLANTAS
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021.
LUIZ CARLOS
VASCONCELLOS DA
SILVA
JUNIOR:83572430704

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS VASCONCELLOS
DA SILVA JUNIOR:83572430704
Dados: 2021.07.05 14:53:03
-03'00'

LUIZ CARLOS VASCONCELLOS DA SILVA JUNIOR
Gestor da Unidade de Licitações
Departamento de Logística e Operações

LUCIA LIMA DOS
SANTOS:96264608734

Assinado de forma digital por
LUCIA LIMA DOS
SANTOS:96264608734
Dados: 2021.07.05 15:16:28 -03'00'

LÚCIA LIMA DOS SANTOS
Gestora do Departamento de Logística e Operações
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8
1)

OBJETO

Contratação de reforma predial do banheiro masculino do Bloco AP8 no Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica – CEPEL – Unidade Adrianópolis, de acordo com projeto básico, incluindo a
execução dos serviços e o fornecimento de materiais.
2)

JUSTIFICATIVA
2,1

O CEPEL – Unidade Adrianópolis possui uma instalação hidrossanitária e um
padrão arquitetônico de mais de 40 anos. Desta forma, são realizadas com
frequência manutenções corretivas no banheiro masculino do Bloco AP8 devido à
idade das instalações pertencentes ao local.
Com isso, estão sendo realizados projetos mais modernos e de acordo com as
normas vigentes para as instalações. Neste caso específico, o projeto prevê a
inclusão de um banheiro PCD (Pessoa com deficiência) conforme a NBR 9050,
ademais de aproveitar da melhor forma possível o espaço existente.

2.2

A reforma deverá ser realizada rigorosamente de acordo com os documentos
fornecidos pelo CEPEL, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura
deva ser introduzida no projeto somente será admitida com autorização do gestor
do projeto e dos fiscais designados pelo CEPEL.

2,3

O prédio o qual será realizada a reforma está localizado no pavimento térreo da
Unidade Adrianópolis do CEPEL, no Bloco AP8.

3) ESCOPO DOS SERVIÇOS
3,1

É escopo da Contratada a realização dos serviços discriminados na Tabela 1, de
forma que a execução destes esteja de acordo com as especificações de projeto.

3,2

Todos os materiais, instrumentos, ferramentas e máquinas necessárias para a
execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada, assim como o
armazenamento e movimentação destes.

3.3

Devem ser verificadas todas as especificações definidas em planta, assim como
as composições e seus respectivos subitens inseridos na pasta “Orçamentos –
Anexo
V”,
constante
do
endereço
eletrônico
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/. A lista de documentos presente na LDAP8-GERAL-R00 apresenta uma lista geral com as plantas e as listas de materiais
necessárias para a execução da reforma.
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Tabela 1 – Escopo dos Serviços
Item

Demolição

Serviços
Demolição/remoção de alvenarias, revestimentos cerâmicos,
argamassas, armários, portas, forro, tubulações, louças, metais,
interruptores, tomadas e cabeamentos elétricos.

Canteiro de obras

Instalação de contêiner, incluindo todas as instalações necessárias
para o funcionamento deste, de forma a respeitar a NR-18. Caberá
ao Cepel demonstrar quais são os pontos de fornecimento de água
e energia elétrica, assim como o ponto de despejo de esgoto.

Instalações sanitárias

Fornecimento e instalação de todos os ralos e tubulações com suas
respectivas conexões e registros conforme designados no projeto.
Deverão ser realizadas todas as ligações com as caixas de
inspeções e tubo de ventilação, conforme determinado em projeto.
Além disto, deverão ser realizadas as fixações necessárias das
tubulações para garantir sua sustentação.

Instalações hidráulicas

Fornecimento e instalação de todas as tubulações com suas
respectivas conexões, registros e válvulas, conforme designado no
projeto. Além disto, deverão ser realizadas as fixações necessárias
das tubulações para garantir sua sustentação.

Instalações Elétricas

Fornecimento e instalação de todos os cabeamentos elétricos,
tomadas, interruptores e luminárias, conforme especificado em
projeto.

Esquadrias de madeira

Fornecimento e instalação de portas de madeira, com dimensões
conforme projeto, incluindo dobradiças, montagem e instalação do
batente e fechaduras.

Espelhos

Fornecimento e instalação de espelhos para os banheiros,
conforme dimensões determinadas.

Alvenaria

Construção de alvenaria de vedação com blocos de concreto,
conforme projeto.
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Mármores

Fornecimento e instalação de divisórias para banheiro, bancadas e
soleiras em mármore, conforme especificado em projeto.

Louças e metais

Fornecimento e instalação de mictórios, vasos sanitários, lavatórios,
cubas e torneiras, conforme especificação.

Revestimentos

Fornecimento e instalação de piso cerâmico para paredes e pisos,
conforme especificado no projeto. Deverá ser realizada toda a
regularização (emboço/contrapiso) necessária para o assentamento
do revestimento.

Impermeabilização

Impermeabilização do piso do banheiro conforme normas técnicas.

Limpeza

Realizar limpeza geral, incluindo a limpeza fina nos revestimentos
cerâmicos.

Entulho

Realizar a coleta de resíduos gerados após a execução dos serviços,
de forma a destiná-los corretamente, de acordo com as legislações
ambientais pertinentes. Deve ser informando ao Cepel a data de
chegada e retirada das caçambas, assim como as informações
necessárias para a emissão do Manifesto. Manter o local da reforma
sempre limpo e organizado.

Serviços
complementares

Montagem, desmontagem e locação de andaimes.

4) TAXAS E EMOLUMENTOS.
4.1

A Contratada é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas referentes à reforma e à segurança pública,
bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das
leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia elétrica, que digam
diretamente respeito à reforma e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos
dispositivos legais, sejam atribuídas ao CEPEL.
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5

6

4.2

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente
abrange, também, as exigências do CREA e/ou CAU, especialmente no que se
refere à colocação de placas contendo os nomes do responsável técnico pela
execução da reforma.

4.3

A reforma não deverá ser iniciada antes que seja assinado o contrato, efetuadas
as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA ou CAU.

4.4

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execução da reforma, uso indevido de patentes
registradas, ainda que resultante de caso fortuito e, por qualquer causa, a
destruição ou danificação das instalações, bem como as indenizações que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados,
ainda que ocorridos na via pública.

LIMPEZA PERMANENTE E GERAL
5.1

Durante todo o período de execução da reforma, a área de intervenção será
mantida sempre limpa.

5.2

Para entrega da reforma os serviços de limpeza geral deverão satisfazer os
seguintes requisitos:

5.3

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

5.4

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e de outros materiais;

5.5

Todas as manchas e salpicos de massa serão cuidadosamente removidos em
todos os locais onde houver as atividades da reforma.

5.6

A destinação dos resíduos gerados é de obrigação da Contratada.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1

Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente (CREA ou
CAU);

6.2

Cabe à Contratada apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT), em nome
do Licitante, expedido por, no mínimo 01 (uma) entidade contratante, de direito
público ou privado, em papel timbrado, com carimbo e identificação das
credenciais do emissor, comprovando o fornecimento, compatível com
características similares ao objeto da presente licitação, de acordo com o lote
cotado, em quantidades e prazos contemplando os procedimentos de garantia
exigidos.
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6.3

A Contratada deverá possuir em seu Quadro Pessoal ou possuir vínculo com a
Empresa, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior,
devidamente reconhecido pela Entidade Competente, que atenda aos requisitos
para Responsável Técnico, conforme exigido no item 6.5.

6.4

Comprovação de que o Responsável Técnico pela obra ou serviço de engenharia
possui vínculo com o licitante. Esta comprovação deverá ser feita através de um
dos comprovantes a seguir:
a)
b)

c)
d)

6.5

7

Cópia da Carteira Profissional - CTPS;
Cópia do Contrato Social de Constituição ou da última Alteração Contratual,
com registro na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos,
citando o Responsável Técnico como sócio;
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pela entidade
competente, atualizada, citando o Responsável Técnico;
Cópia de contrato de prestação de serviços, citando o Responsável
Técnico.

O Responsável técnico deverá comprovar ser detentor de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), por execução de serviço similar ao objeto do
presente Edital, emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado,
devidamente registrado na entidade competente, acompanhado da respectiva
Certidão de Acervo Técnico – CAT.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO LICITANTE
7.1

A empresa licitante poderá visitar o local onde a reforma será realizada, e será
fornecido “atestado de vistoria técnica” conforme declaração disponível no Anexo
III – Modelo “A”. Tal procedimento é importante para que o fornecedor não alegue
no futuro desconhecimento das condições de acesso bem como do local da
reforma ou da existência de impedimentos para a perfeita execução.

7.2

A vistoria deverá ser previamente agendada pelo telefone (21) 2666-6425 – (21)
2598 6115 - contato: Eng. Fabiana L. da Fonseca.

7.3

A empresa licitante deverá seguir todos os procedimentos de saúde e segurança
do CEPEL para o acesso a unidade onde será realizada a reforma.

7.4

Entre outros pontos, deverão ser considerados todos os detalhes técnicos dos
serviços, incluindo a forma de transporte de seus empregados, as condições do
transporte dos materiais, armazenagem, as condições dos acessos internos, o
local para armazenamento temporário dos insumos da reforma, as facilidades
locais, as restrições físicas existentes etc.
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8

9

DA FISCALIZAÇÃO
8.1

A fiscalização da execução da reforma será feita pelo CEPEL, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes, as especificações, os prazos, as condições do Edital,
a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

8.2

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no
Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto
no Edital, nas Especificações, nos Detalhes, nas Leis, nas Normas do CEPEL, nos
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou
indiretamente, com a reforma em questão e seus complementos.

8.3

Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
8.3.1
Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado
e estipular o prazo para a sua retirada do local;
8.3.2
Exigir a substituição de empregado de qualquer nível técnico ou
funcional que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades
da reforma, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições
contratuais;
8.3.3
Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre
que ocorrer motivo de força maior;
8.3.4
Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no
Contrato estabelecido;
8.3.5
Indicar à CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao início
da reforma.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados
ao CEPEL ou a terceiros na execução da reforma, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais, equipamentos etc,
isentando o CEPEL de todas as reclamações que possam surgir em consequência
do Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou
de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.

]
10 DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
10.1

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução da
reforma, obrigando-se, ainda a comunicar ao CEPEL, a designação do dirigente
técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da
CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas
decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições que vier a
operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto deste Projeto Básico.
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10.2

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11 CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1

Todos os colaboradores da CONTRATADA devem estar devidamente
uniformizados, identificados por meio de crachás e autorizados para circular nas
dependências do CEPEL, Unidade Adrianópolis.

11.2

Todos os custos relativos ao pessoal, tais como: encargos sociais, horas extras,
alimentação, vestimentas, EPIs, EPCs, alimentação, transportes e diárias, serão
de responsabilidade da CONTRATADA.

11.3

A CONTRATADA deverá fornecer transporte aos seus colaboradores, assim como
o transporte e movimentação de todo e qualquer material necessário para a
realização das atividades escopo deste Projeto Básico.

11.4

É obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva
(EPC) necessários à realização dos serviços previstos, sendo escopo da
CONTRATADA o fornecimento destes itens em perfeito estado de conservação e
dentro do prazo de validade.

11.5

Apresentar à Fiscalização do CEPEL o Cronograma de execução dos serviços;

11.6

Cabe à CONTRATADA a responsabilidade pelo fornecimento do documento
“Diário de Obra”, o qual deve ser acompanhado pela Fiscalização do CEPEL,
assim como aprovado por esta o modelo a ser confeccionado.

11.7

A CONTRATADA deverá comunicar ao CEPEL qualquer interferência encontrada
durante a execução dos serviços, não previstas no projeto básico, para que sejam
adotadas as providências necessárias;

11.8

Cabe à CONTRATADA apresentar ao CEPEL a ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) referente ao escopo de atividades previsto neste
termo.

11.9

A CONTRATADA deverá ser responsável pela emissão e instalação da placa de
obra contendo todas as informações necessárias conforme a legislação vigente.

11.10 A CONTRATADA deverá ter cuidado com todas as instalações hidrossanitárias e
elétricas que não estão incluídas no escopo da reforma, de forma a não afetar as
demais instalações prediais existentes no CEPEL. Sendo assim, caso sejam
realizadas qualquer alteração indevida nas instalações, os custos serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
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11.11 Todo e qualquer material pertencente à CONTRATADA, a ser utilizado nas áreas
do CEPEL, deverá estar acompanhado de documento fiscal emitido pela
Contratada ou da autorização do Gestor dos Serviços.
11.12 Os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da entrada de
materiais e/ou equipamentos de sua propriedade, deverão ser exibidos à
Segurança do CEPEL no ato de sua solicitação de autorização para saída dos
mesmos, sem os quais não lhe será dada a autorização, a não ser quando da
validação por parte do Gestor dos Serviços.
11.13 A CONTRATADA se obriga a determinar a substituição, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, de qualquer empregado seu que, a critério do CEPEL, tenha sua
permanência no local do serviço considerada inaceitável.
11.14 A CONTRATADA deverá enviar com antecedência a documentação descrita
abaixo, de modo que os profissionais executantes possam ter acesso às
instalações do CEPEL:
•
Comprovante de vínculo empregatício;
•
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), considerando-os aptos ao
desenvolvimento do serviço e com validade em vigor;
•
Cópia do certificado de curso de NR- 35 e NR-33 válido para os profissionais
que executem serviços em altura e em ambiente confinado, respectivamente;
•
Cópia do certificado de curso de NR-10 válido para os profissionais que
executem serviços de elétrica;
•
Controle e relação de CA dos EPIs.
11.15 A CONTRATADA deve realizar os serviços de forma que as áreas sejam
minimamente isoladas, permitindo a plena realização das atividades operacionais
do CEPEL, e de forma a evitar riscos aos visitantes, clientes, empregados,
Laboratórios e demais áreas da Unidade Adrianópolis.
11.16 A CONTRATADA deve executar os serviços de acordo com o projeto básico, em
observância aos procedimentos, manuais e catálogos de fabricantes, além das
normas técnicas aplicáveis vigentes, e tudo mais que for necessário à perfeita
execução dos serviços previstos.
11.17 Os serviços devem ser realizados pela CONTRATADA, preferencialmente, em
dias úteis, das 08:00 h às 16:30 h e, excepcionalmente, em horário extraordinário.
Antes e depois do horário informado não será permitida a permanência de nenhum
empregado da contratada no CEPEL.
11.18 Caso a CONTRATADA julgue necessária a realização de atividades nos fins de
semana, feriados, ou em qualquer outro horário fora do expediente do CEPEL,
esta deve solicitar liberação à Fiscalização do CEPEL com antecipação mínima de
03 (três) dias úteis.
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11.19 Todo e qualquer trabalho, previamente programado ou não, realizado em dias e
horários extraordinários, no intuito de atender às condições e critérios
estabelecidos neste termo será de responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ônus para o CEPEL.

12 LOCAL DE EXECUÇÃO
12.1

CEPEL – Unidade Adrianópolis; Avenida Olinda, nº 5800 – Nova Iguaçu – RJ CEP
26053-121.

13 PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
13.1. O prazo máximo para a execução da reforma é de 3 (três) meses corridos. A
vigência inicial se dará a contar data de assinatura do Contrato. O prazo inicial de
execução do objeto ficará, por sua vez, atrelado à emissão da Ordem de Execução
de Serviço pelo gestor do Contrato pelo CEPEL, sem prejuízo à vigência da
avença.

14 LISTA DE DOCUMENTOS
14.1. É apresentada a lista de documentos LD-AP8-GERAL-R00 a qual consta a relação
de todos os projetos desenvolvidos para a reforma do Banheiro Masculino do AP8.

15 LISTA DE MATERIAIS
15.1. As listas de materiais a seguir compõem a relação com a especificação de
materiais necessários para a execução dos serviços. Vide Anexo VII.
• LM-AP8-ARQ-001 (Arquitetura),
• LM-AP8-IH-001 (Instalações hidráulicas),
• LM-AP8-IS-001 (Instalações sanitárias),
• LM-AP8-IS-002 (Instalações hidrossanitárias – Louças e metais)
• LM-AP8-IE-001 (Instalações elétricas)
16 ORÇAMENTO
16.1

Para o orçamento do objeto deste termo foram aplicadas as tabelas SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), no qual
os relatórios utilizados como base foram às planilhas desoneradas do Rio de
Janeiro atualizadas no mês de fevereiro de 2021. Para os insumos e composições
do SINAPI não disponíveis no banco ou em desacordo com as especificações de
projeto, foram utilizadas como base as tabelas do Sistema de Custos para Obras
e Serviços de Engenharia do Rio de Janeiro (SCO-Rio), tabelas reconhecidas no
âmbito público ou a média da cotação de três preços de mercado.
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16.2

16.3

O orçamento estimado para a contratação correrá por conta de elemento
orçamentário próprio do CEPEL conforme abaixo:
Requisição Nº

Tipo

Regime

Data emissão

3000221024

Serviço

EPG (Obra)

04/09/2020

Cálculo do BDI
Na Tabela 2 são
demonstrados
valores utilizados
como base para a composição
(Bonficação
deosdespesas
indiretas)
do BDI, correspondendo a 25,22%.
Obras/Reformas Públicas - Acordão 2622/2013 TCU
Tabela 2 – Detalhamento do BDI
Tipo de obra: Construção de edifícios/Reformas

Itens

Percentual Admitido

Administração Central (AC)

3,00%

Seguros (S) + Garantias (G)

0,80%

Riscos (R)

0,97%

Despesas financeiras (DF)

0,59%

Lucro (L)

6,16%

Incidência
sobre impostos
(I)

PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISS

5,00%

CPRB

2,00%

BDI (%)

25,22%

16.4

Caso a CONTRATADA observe alguma incongruência no projeto, ou alguma
falha na lista de materiais, ou nos preços indicados, ela deverá se manifestar
antes da data para a abertura do certame. Não serão aceitas manifestações
durante a execução do contrato.

16.5

Deverá conter na proposta do licitante o orçamento com as composições de
custos dos serviços e materiais discriminando todos os custos e percentuais
utilizados com sua respectiva fonte de dados e os valores individuais de cada
item do orçamento; o detalhamento do BDI e o cronograma físico-financeiro.
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17 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
17.1

Para a composição do cronograma físico-financeiro foram utilizados os
rendimentos de mão de obra de cada subitem das composições de custos
designadas no orçamento, além de especificações do local. Este cronograma é
detalhado na Tabela 3, onde é demonstrado o avanço físico das atividades por
mês e a porcentagem financeira de cada atividade em relação ao valor total.

17.2

Cabe à CONTRATADA atribuir a equipe necessária para entregar todos os serviços
designados neste termo dentro do prazo estabelecido pelo CEPEL.

17.3

A CONTRATADA deverá fornecer o seu cronograma físico-financeiro com base
nos itens de serviços especificados no cronograma estabelecido pelo CEPEL.

17.4

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução
dos serviços e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos da licitação.

17.5

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota
fiscal e fatura pelo Departamento Financeiro CEPEL, devidamente atestada pelo
Gestor do Contrato, e com a apresentação dos documentos exigidos pela área
financeira do CEPEL.
Tabela 3 - Cronograma físico-financeiro
CRONOGRAM A FÍSICO-FINANCEIRO
Meses de Execução - Reforma

Item

Serviço
Total

Mês 1

Mês 2

Mês 3

21,34%

7,11%

7,11%

7,11%

1

Canteiro, Mobilização e Equipe

2

Demolição

2,69%

2,69%

3

Execução de alvenaria

1,45%

1,45%

4

Instalações hidráulicas

2,93%

2,93%

5

Instalações Sanitárias

4,32%

4,32%

6

Fixação de tubulações

0,63%

0,63%

7

Instalações elétricas

9,70%

9,70%

8

Impermeabilização

1,36%

1,36%

9

Revestimento cerâmico

17,93%

10,76%

7,17%

10

Instalação de Forro

2,27%

11

Serviços Complementares

0,10%

0,10%

12

Instalação de Mármores e espelhos

12,72%

12,72%

13

Instalação de Esquadrias de Madeira

4,68%

4,68%

14

Instalação de Louças e metais

15,80%

15,80%

15

Limpeza

0,14%

17

Entulho

1,94%

2,27%

0,14%
0,65%

0,65%

0,65%

Total Simples

19,15%

30,21%

50,64%

Total Acumulado

19,15%

49,36%

100,00%

Total Geral
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18 GARANTIAS
18.1

O período de notificação de Defeitos será de 12 (doze) meses, contados do
recebimento e aceitação final da execução dos serviços.

19 OBRIGAÇÕES DO CEPEL
19.1

Acompanhar o desenvolvimento e fiscalizar a execução dos serviços, através de
empregado especificamente designado, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências consideradas relevantes, podendo solicitar que seja refeito qualquer
procedimento que não esteja de acordo com o previsto no respectivo contrato.

19.2

Atestar as Notas Fiscais e Faturas da Contratada, podendo sustar, recusar e
devolver quaisquer documentos de cobrança que não estejam de acordo com o
previsto no respectivo contrato.

19.3

Permitir que o pessoal técnico da empresa Contratada, desde que credenciado e
devidamente identificado, tenha acesso às dependências do Cepel quando da
realização dos serviços, observadas as normas internas e condições de segurança
necessárias.

19.4

Comunicar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer ocorrência de irregularidade
relacionada à execução dos serviços.

19.5

Pagar a importância correspondente aos serviços prestados de forma satisfatória
e a contento, no prazo contratado.

19.6

Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes à execução dos
serviços, que venham a ser solicitadas pela Contratada.

19.7

A atuação de empregados do CEPEL na fiscalização dos serviços em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva concernente à execução
do objeto pela Contratada.

20 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1

Fornecer pessoal especializado necessário à plena execução dos serviços em
conformidade com as especificações exigidas no contrato, os quais devem ser
detentores dos pré-requisitos mínimos, experiência e qualificação necessária para
execução dos serviços;

20.2

Comunicar ao CEPEL qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

20.3

Realizar os serviços em completas condições de higiene e segurança, por meio
de profissionais especializados, devidamente credenciados e portando crachá de
identificação;
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20.4

Adotar todas as medidas necessárias para que a prestação dos serviços,
contratados, ocorra de maneira contínua e permanente, garantindo a
disponibilidade das atividades para as quais foi contratada, sob a pena de sujeitarse às sanções previstas contratualmente;

20.5

Ajustar-se às normas e disciplinas estabelecidas pelo CEPEL, atendendo
prontamente às suas determinações, orientações e reclamações, prestando todos
os esclarecimentos solicitados pelo gestor contratual;

20.6

Promover a supervisão e controle do seu pessoal, respondendo perante o CEPEL
por todos os atos e fatos gerados ou provocados pelo seu pessoal, cuidando
inclusive do controle da carga horária;

20.7

Manter sigilo profissional das informações a que tenham acesso, não
reproduzindo, divulgando ou utilizando, em benefício próprio ou de terceiros, sob
a pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, todo e qualquer assunto
de interesse do CEPEL de que tomar conhecimento, em razão de suas atividades
desempenhadas;

20.8

Comparecer em juízo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados,
defendendo-se judicialmente, reconhecendo perante a Justiça Trabalhista sua
condição de empregadora, arcando com o ônus decorrente de uma eventual
condenação, inclusive assumindo o polo passivo de eventual ação trabalhista
movida contra o CEPEL em razão dos serviços contratados, responsabilizandose, ainda, pelo pagamento e/ou restituição total dos valores resultantes de
eventual condenação que venha ser imposta ao CEPEL, quanto ao principal,
correção monetária, juros, multas, honorários advocatícios, custas judiciais e
demais condenações e ônus sucumbenciais, obrigando-se também a efetuar o
pagamento ou restituir ao CEPEL eventuais depósitos recursais;

20.9

Responsabilizar-se por eventuais indenizações decorrentes de quaisquer danos
ou prejuízos causados ao CEPEL e/ou a terceiros, por ação ou omissão própria
ou de qualquer de seus empregados;

20.10 Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros, com base na legislação
em vigor, relacionada com os serviços contratados;
20.11 Responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de
obrigações legais, regulamentares ou ambientais;
20.12 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados;
20.13 Fornecer aos seus empregados os benefícios determinados pela legislação
vigente bem como em Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria;
20.14 Efetuar pontualmente o pagamento dos seus empregados envolvidos na execução
dos serviços contratados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos
decorrentes, apresentando sempre que solicitado, as respectivas comprovações;
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20.15 O pagamento dos salários e demais vantagens dos empregados da Contratada
não devem estar vinculados ao pagamento das faturas emitidas contra o CEPEL;
20.16 Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas
relativas à segurança nos locais onde serão executados os serviços;
20.17 Orientar os seus empregados para que se comportem sempre de forma cordial
com os demais e se apresentem sempre dentro dos padrões de eficiência e
higiene;
20.18 A Contratada deverá fornecer cópias da documentação abaixo relacionada,
devidamente atualizada, por ocasião da assinatura do Contrato e/ou sempre que
solicitada pela Fiscalização do CEPEL:
20.18.1

Relação nominal dos empregados envolvidos na execução dos
serviços, mencionando nome completo, RG, CPF, data de
admissão, endereços residenciais e telefones de contato. Idêntica
providência deverá ser adotada com relação aos empregados que
venham substituir no decorrer da execução dos serviços;

20.18.2

Cópia das Fichas de Registro de Empregados;

20.18.3

Cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física CPF;

20.18.4

Cópia da CTPS de cada empregado (páginas de Identificação e
Contrato de trabalho);

20.18.5

Atestados de Saúde Ocupacional – ASO admissional, periódico e
demissional;

20.18.6

Providenciar, às suas expensas, para que todos os seus
empregados tenham realizado os exames médicos exigidos pela
legislação, apresentando comprovante ao Cepel.

20.19 Substituir, sempre que exigido pelo CEPEL e independentemente de justificativa
por parte deste, os seus empregados cuja atuação, permanência ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à
disciplina;
20.20 Manter, durante a execução dos serviços contratados, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório
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21 DA SEGURANÇA, DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE DO TRABALHO
21.1

Respeitar a legislação vigente sobre Segurança, Meio Ambiente e Saúde do
Trabalho, acatando recomendações específicas que neste sentido sejam feitas
pelo CEPEL, sob a pena de suspensão dos trabalhos ou substituição de seus
empregados, sem que deste ato decorram quaisquer ônus para o CEPEL;

21.2

Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas
relativas à Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalho nos locais onde serão
executados os serviços;

21.3

Comunicar imediatamente à Fiscalização do CEPEL, qualquer ocorrência de
incidente ou acidente do trabalho que resultar lesões pessoais ou danos materiais,
a quem quer que seja, e tomar as providências para o atendimento à vítima,
registrar o acidente, investigar e tratar suas causas;

21.4

Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT e o formulário de Notificação
de Acidente e entregar à Fiscalização do CEPEL a cópia dessa documentação;
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ANEXO II
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL
Departamento de Logística e Operações – DLO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
Av. Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária - Ilha do Fundão
Rio de Janeiro - RJ
Prezados Senhores,
1. Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado durante a
sessão de lances, para a licitação em referência, cujo objeto é contratação de serviço e
material para reforma predial visando a CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO
BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA
IGUAÇU/RJ, no valor total de R$ ......... (.........), discriminado nas Planilhas de Preços
anexas, elaboradas de acordo com os modelos de planilhas fornecidos no EDITAL nº
LI.DLO.00001.2021.
2. No valor total proposto estão englobados todos os custos e despesas previstos no
EDITAL nº LI.DLO.00001.2021, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto.
3. Essa proposta é válida por 60 (sessenta) dias.
4. Até que o contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso da
LI.DLO.00001.2021, observadas as condições do EDITAL. Caso esta proposta não
venha a ser aceita para contratação, o CEPEL fica desobrigado de qualquer
responsabilidade referente à presente Proposta.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas
na Minuta do Contrato.
6. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do EDITAL nº
LI.DLO.00001.2021 e de seus Anexos.
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7. Ratificamos que tomamos conhecimento dos princípios e normas constantes do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, bem como de todas as informações
e condições para o fornecimento e que foram levadas em consideração, para elaboração
da proposta, as características particulares do objeto desta licitação e assumimos
exclusiva e integral responsabilidade pelo fornecimento, nos comprometendo a cumprir
integralmente todas as condições técnicas e comerciais definidas no EDITAL
supramencionado.

_____________, ____ de ______________ de 2021.

_____________________________________________
Nome Completo / Assinatura do Representante Legal
Carimbo da Empresa

Número da Licitação - LI.DLO.0001.2021
DADOS DO LICITANTE
Proposta n°:
Razão Social:
CNPJ do Estabelecimento do Faturamento:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
E-MAIL para contato:
Telefone para Contato:
Razão Social do Banco para depósito:
Agência:
Conta Corrente:
Praça:
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ANEXO III

MODELOS DE DECLARAÇÕES

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DOS FORNECEDORES DE BENS OU
SERVIÇOS
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MODELO (A)
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Atestamos que a empresa abaixo realizou vistoria nas dependências do CEPEL, na
Unidade Adrianópolis – Nova Iguaçu – RJ, referente ao Edital nº LI.DLO.00001.2021,
cujo objeto se refere à CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO
DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU/RJ, tendo se
inteirado das condições para o fornecimento dos serviços constantes no Edital, ficando
ciente de que não poderá apresentar, a partir desta data, qualquer alegação de
desconhecimento dos mesmos.

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2021.

Representante credenciado pelo Cepel: _______________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Nome do Licitante: __________________________ ______________________
Representante do Licitante: _________________________________________
CPF:___________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 51 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021

MODELO (B)
DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE ÀS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA
LICITAÇÃO E OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: LICITAÇÃO LI.DLO.00001.2021 - CONTRATAÇÃO DA REFORMA
DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS,
NOVA IGUAÇU/RJ

A empresa [razão social do licitante], inscrita no CNPJ sob o nº [número],
sediada na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr. (a) [nome completo], portador(a) da
Carteira de Identidade nº [número] e inscrito no CPF sob nº [número],
DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, que cumpre plenamente
as condições e os requisitos de habilitação constantes do Edital nº
LI.DLO.00001.2021.

_____________, ____ de ______________ de 2021.

_____________________________________________
Nome Completo / Assinatura do Representante Legal
Carimbo da Empresa
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MODELO (C)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que a empresa _________________________________________,
inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual nº
______________________, estabelecida no (a) __________________________
que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração
pública:

Nome do Órgão/Empresa

Nº/Ano do Contrato

_________________

________________

_________________

________________

Valor total do contrato

______________
______________

Valor total dos Contratos ___________________

_________________, _____ de ______________ de 2021
__________________________________________________________
Nome Completo / Assinatura do Representante Legal Carimbo da Empresa

Obs.: O licitante deverá informar, preferencialmente, todos os contratos vigentes.
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MODELO (D)
DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
Ref.: LICITAÇÃO LI.DLO.00001.2021 - CONTRATAÇÃO DA REFORMA
DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS,
NOVA IGUAÇU/RJ
Ao
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL
Departamento de Logística e Operações – DLO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
Av. Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária
Ilha do Fundão – Rio de Janeiro - RJ
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Representante Legal Sr(a):
Carteira de identidade nº:
CPF nº:

1. DECLARA, sob as penas da lei, que:
1.1. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos;
1.2. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do artigo
1º, e no inciso III, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 5 de outubro de 1988;
1.3. Não está sob os efeitos de sanção restritiva de direito decorrente de
infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da
Lei nº 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais;
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1.4. Não se encontra em nenhuma das restrições previstas no artigo 41 do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, bem como não possui entre
seus dirigentes ou representantes legais, cônjuge ou qualquer parente
consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até 2º grau, com
dirigentes do CEPEL ou gerentes e assessores formais da cadeia hierárquica
do CEPEL, responsáveis pela licitação;
1.5. Não possui em seus quadros administrador que tenha sido sócio ou
administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no
período dos fatos que deram ensejo à sanção;
1.6. Não possui nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou em razão
de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
2. DECLARA, outrossim, conhecer e comprometer-se a respeitar, cumprir e
fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética e de Conduta, bem como o
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, que se encontram
disponíveis no endereço eletrônico www.cepel.br – links “Código de Ética e
Informações/Licitações e Contratos, respectivamente.
_____________, ____ de ______________ de 2021.

_____________________________________________
Nome Completo / Assinatura do Representante Legal
Carimbo da Empresa
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MODELO (E)
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ref.: LICITAÇÃO LI.DLO.00001.2021 - CONTRATAÇÃO DA REFORMA
DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS,
NOVA IGUAÇU/RJ

A empresa [razão social do licitante], inscrita no CNPJ sob o nº [número],
sediada na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], por intermédio de
seu representante legal, o (a) Sr. (a) [nome completo], portador(a) da
Carteira de Identidade nº [número] e inscrito no CPF sob nº [número],
DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, ser
microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.
_____________, ____ de ______________ de 2021.

_____________________________________________
Nome Completo / Assinatura do Representante Legal
Carimbo da Empresa
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MODELO (F)
PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Ao
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL
Departamento de Logística e Operações – DLO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
Av. Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária
Ilha do Fundão – Rio de Janeiro - RJ
A empresa [razão social do licitante], inscrita no CNPJ sob o nº [número], sediada na
[nome da rua, número, bairro, cidade/estado], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[nome completo], portador(a) da cédula de identidade nº [número], inscrito(a) no
CPF sob o nº [número], residente e domiciliado na [nome da rua, número, bairro,
cidade/estado], detentor(a) de amplos poderes para a nomeação do representante
Sr(a). [nome completo], portador(a) da cédula de identidade nº [número], inscrito(a)
no CPF sob o nº [número], residente e domiciliado na [nome da rua, número, bairro,
cidade/estado], com o fim específico de representar a outorgante perante o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, no processo licitatório nº
LI.DLO.00001.2021, podendo, assim, atuar em nome da outorgante, apresentar
propostas e lances, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos,
renunciar ao direito de recursos e de contrarrazões, firmar compromissos e assinar
qualquer tipo de documento ou instrumento que for necessário ao fiel cumprimento
deste mandato.

_____________, ____ de ______________ de 2021.

_____________________________________________
Nome Completo / Assinatura do Representante Legal
Carimbo da Empresa

Nota: Deverá ser comprovada, por meio de documento apropriado, a competência dos
outorgantes.
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MODELO (G)
DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DOS FORNECEDORES DE BENS OU
SERVIÇOS
A CONTRATADA neste ato declara em caráter irrevogável e irretratável que está
ciente dos termos e condições aplicáveis à legislação anticorrupção vigente em
decorrência do relacionamento com as Empresas Eletrobras, em especial os itens a
seguir:
4.1.1.

Definições

4.1.1.1. “Agente de Governo” significa (i) funcionário, gerente ou representante
que atue em caráter oficial ou em nome de: (a) um governo nacional, uma divisão
política ou uma jurisdição de tal governo; (b) órgão, conselho, comissão, tribunal ou
agência, civil ou militar, de qualquer dos entes acima mencionadas, independente da
sua constituição; (c) associação, organização ou empresa de propriedade ou
controlada pelo governo; ou (d) partido político (no conjunto, “Autoridade
Governamental”); (ii) funcionário que atue nos órgãos legislativo, administrativo ou
judicial, quer tenha sido eleito ou nomeado; (iii) gerente ou indivíduo que ocupe
cargo em partido político; (iv) candidato a cargo político; (v) gerente ou funcionário
de organização supranacional (por exemplo, Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo
Monetário Internacional, OCDE, CAF); ou (vi) qualquer outra pessoa ligada ou
associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima.
4.1.1.2. “Leis Anticorrupção” significa a Lei dos EUA contra Práticas de Corrupção
Estrangeira, de 1977, e subsequentes alterações, (Foreign Concept Practices Act
“FCPA”), a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013) e qualquer lei ou
regulamento antissuborno, anticorrupção e de conflitos de interesses aplicável, ou
qualquer outra legislação, regra ou regulamento de propósito e efeito similares.
4.1.2.

Garantias e Compromissos da CONTRATADA

4.1.2.1. A CONTRATADA analisou, está familiarizada e entende os requisitos do
Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras (“Programa”) e
deverá sempre observar tal Programa no que diz respeito ao desempenho de seus
serviços em nome do CEPEL.
A CONTRATADA declara que tomou as medidas necessárias para garantir que todos
os diretores, empregados, prepostos ou qualquer outra pessoa agindo eu seu nome
envolvido nos serviços também esteja familiarizado com os requisitos do Programa
de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras.
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4.1.2.2. Com relação aos serviços fornecidos pela CONTRATADA, a CONTRATADA não
tomou e não tomará nenhuma medida que possa violar as proibições descritas nas
Leis Anticorrupção, se as Leis Anticorrupção forem consideradas aplicáveis, inclusive:
a)
pagar, oferecer, concordar em pagar, ou fazer com que sejam pagas, direta
ou indiretamente, quaisquer contribuições, taxas ou comissões políticas a qualquer
Agente do Governo, ou;
b)
oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar que se dê dinheiro ou benefício
em qualquer forma ou valor, direta ou indiretamente, a qualquer Agente do Governo
ou a qualquer pessoa, mesmo tendo conhecimento ou estando ciente da grande
probabilidade de que toda ou parte de tal dinheiro ou benefício em qualquer forma
ou valor será oferecido, dado, ou prometido, direta ou indiretamente, a qualquer
Agente do Governo com a finalidade de:
i.influenciar em qualquer ato ou decisão de tal Agente do Governo, em sua
qualidade oficial, inclusive uma decisão de deixar de cumprir suas funções oficiais;
ou
ii.induzir tal Agente do Governo a usar sua influência junto à Autoridade
Governamental com a finalidade de afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão
de tal Autoridade Governamental, ou assegurar uma vantagem indevida para a
CONTRATANTE ou a CONTRATADA, com a finalidade de ajudar a CONTRATANTE
ou a CONTRATADA a obter ou contratar negócios, ou encaminhar negócios a
quaisquer terceiros.
4.1.2.3. A CONTRATADA garante ainda que entende plenamente e que anteriormente
não se envolveu e não se envolverá em conduta que tenha resultado ou venha a
resultar em violação das disposições de todos os requisitos legislativos e de órgãos
reguladores, conforme aplicáveis, ao fornecimento dos serviços e aos termos desta
declaração.
4.1.2.4. Com relação à execução dos serviços, a CONTRATADA preparará e manterá
livros, registros e contas que, em detalhes razoáveis, reflitam, de forma precisa e
clara, as transações e alienações dos ativos, e manterá um sistema de controle
contábil interno suficiente para assegurar, de forma razoável, que:
a)
as transações sejam executadas de acordo com a autorização geral ou
específica da CONTRATANTE e sejam registradas de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos e/ou os padrões contábeis internacionais de forma a
manter a contabilização de tais ativos;
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b)
o acesso aos ativos seja permitido somente de acordo com as demais
obrigações do representante nos termos desta declaração;
c)
a contabilização registrada dos ativos seja comparada aos ativos existentes,
em níveis razoáveis, e que medidas adequadas sejam adotadas com relação a
quaisquer diferenças.
4.1.2.5. Diante da presença de indícios de que a CONTRATADA esteja violando
qualquer Lei Anticorrupção ou outra Lei prevista no item 4.1.1.2, ou no caso da
ELETROBRAS e/ou CEPEL serem acionados por qualquer órgão com objetivo de
fornecer informação sobre seus terceiros, a CONTRATADA será comunicada de tais
fatos e se compromete a colaborar com esclarecimentos formais ou permissão de
acesso aos livros e registros contábeis, restritos aos termos do Contrato, no prazo
de 10 (dez) dias úteis da referida comunicação. O CEPEL se reserva o direito de
indicar o profissional para verificação de livros e registros contábeis, a seu critério
exclusivo, arcando com todos os custos incorridos.
4.1.2.6 A CONTRATADA se compromete a cumprir com as Leis Anticorrupção a que
esteja submetida e que lhe são aplicáveis.
4.1.2.7. A CONTRATADA garante que nenhum de seus administradores, diretores,
empregados ou qualquer pessoa agindo em seu nome, nem qualquer membro direto
de sua família (por exemplo, pais, cônjuges e irmãos) é um Agente do Governo e que
nenhum deles possui parentesco ou relacionamento comercial com qualquer Agente
do Governo a não ser conforme divulgado no “Formulário de Due Diligence de
Fornecedores do Sistema Eletrobras”, disponível no website do CEPEL.
A CONTRATADA informará imediatamente ao CEPEL sobre quaisquer relacionamentos
futuros com qualquer Agente do Governo durante a vigência de sua contratação.
4.1.2.8. Em adição, a CONTRATADA declara estar ciente da possibilidade de a
CONTRATANTE solicitar sua anuência para efetuar diligências e auditorias em suas
dependências e/ou locais de prestação de serviços para monitorar e verificar o
cumprimento das disposições contidas no “Guia de Conduta para Fornecedores da
Eletrobras” e no “Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras”.
4.1.2.9. A CONTRATADA se compromete a não realizar ações de corrupção ativa e
tráfico de influência em transação comercial internacional no âmbito de sua atuação
na prestação dos serviços no exterior contratados pelas Empresas Eletrobras.
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4.1.3. Honorários e Pagamentos
4.1.3.1. A CONTRATADA receberá todos os pagamentos devidos por transferência
eletrônica de fundos diretamente para a conta bancária periodicamente indicada ao
CEPEL, em seu nome e país de residência da CONTRATADA ou no país em que os
serviços são realizados.
(...)
4.1.5. Dever de informar
4.1.5.1. A CONTRATADA declara ter ciência da existência do Canal de Denúncias da
Eletrobras,
disponibilizado
por
meio
do
endereço
eletrônico
www.canaldedenuncias.com.br/eletrobras e do telefone 0800 377 8037, disponível
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana e da responsabilidade
de utilizá-lo, quando necessário, para manifestação de condutas que envolvam o
CEPEL, direta ou indiretamente, e que representem violações ao “Código de Conduta
Ética e Integridade das Empresas Eletrobras” ou sejam incompatíveis com a
legislação vigente.
4.1.5.2. A CONTRATADA compromete-se a informar imediatamente ao CEPEL se
quaisquer eventos subsequentes fizerem com que as informações ou declarações
aqui relatadas deixem de ser precisas ou completas.
4.1.6. Rescisão
4.1.6.1. O Representante/Fornecedor de Bens ou Serviços declara que concorda que
as Empresas Eletrobras poderão suspender, por tempo determinado, ou rescindir sua
contratação mediante aviso por escrito, após a realização do processo administrativo
preceituado no art. 96 do Regulamento, caso entendam que o representante violou
o Programa, ou se for processado por violação de uma Lei Anticorrupção. O CEPEL
se compromete a realizar todos os pagamentos devidos referentes aos bens
entregues ou serviços prestados até o momento da suspensão ou rescisão contratual.
Assinatura (por representante legal): ________________________________
Nome: _________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________
Data: __________________________________________________________
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XXX/2021
Pelo presente instrumento de Prestação de Serviços, regido pelo Regulamento de
Licitações e Contratos do CEPEL, autorizado através da Licitação presencial nº
LI.DLO.00001.2021, o CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA –
CEPEL, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Horácio Macedo, nº 354
– Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 42.288.886/000160, neste instrumento denominado CEPEL, neste ato representado por seu Diretor
Geral, Sr. AMILCAR GUERREIRO, brasileiro, casado, portador da identidade nº
3193629 – IFP/RJ, e por seu Diretor de Laboratórios e Pesquisa Experimental, Sr.
ORSINO BORGES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, divorciado, portador da
identidade
nº 84107579-5 – CREA/RJ, ambos domiciliados na cidade do Rio de
Janeiro/RJ,
e
a
empresa
..............................,
com
sede
na
............................................, CEP ..............................., inscrita no mesmo
Cadastro sob o nº ......................................, doravante designada CONTRATADA
representada por seu(sua) ...................., Sr(a). .................................................,
nacionalidade, estado civil, portador(a) da identidade nº ................................, e
inscrito(a) no CPF sob o nº ............................., em conformidade com os poderes
que lhe são conferidos em seu Contrato Social, têm justos e contratados, mediante
as cláusulas e condições abaixo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1

OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DA REFORMA
DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO AP8 UNIDADE ADRIANÓPOLIS,
NOVA IGUAÇU/RJ, conforme especificado no Projeto Básico - Anexo I do
Edital nº LI.DLO.00001.2021, parte integrante e complementar do presente
Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1

DO

DO REGIME DE EXECUÇÃO E LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto do presente Contrato será executado sob o regime de empreitada por
preço global e deve ser cumprido fielmente pelas partes de acordo com as
normas do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, neste instrumento
denominado “Regulamento”, respondendo cada uma das partes pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
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2.2

A execução dos serviços em todos os seus itens deverá estar rigorosamente de
acordo com o Projeto Básico - Anexo I do Edital nº LI.DLO.00001.2021, parte
integrante e complementar do presente Contrato, devendo qualquer proposta
de alteração, por motivo de ordem construtiva, econômica, de segurança, ou
qualquer outra, ser submetida por escrito e em tempo hábil à aprovação do
CEPEL.
2.2.1

Quaisquer modificações ou alterações que se tornem necessárias
introduzir ao Projeto Básico, não poderão ser efetuadas sem prévio
consentimento do CEPEL, mesmo que estas modificações não
influenciem no valor global do Contrato.

2.3

A CONTRATADA é obrigada a fornecer todos os materiais, instrumentos,
ferramentas e máquinas, necessários para a execução dos serviços, assim
como o armazenamento e movimentação destes.

2.4

Os serviços serão executados no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica –
CEPEL, Unidade Adrianópolis - Avenida Olinda, nº 5800, Nova Iguaçu/RJ, CEP
26053-121.

2.5

Durante todo o período de execução da obra, a área de intervenção será
mantida sempre limpa.

2.6

Para entrega da obra, os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos
seguintes requisitos:

2.7

a)

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos
os acessos;

b)

Todas as alvenarias, pavimentações serão limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras
partes da obra por estes serviços de limpeza;

c)

Haverá particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e de outros
materiais;

d)

Todas as manchas e salpicos de massa serão cuidadosamente
removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza
nos banheiros, copa, vidros, espelhos, portas e de todos os locais onde
houver as atividades da reforma.

A CONTRATADA será responsável pela emissão e instalação da placa de obra
no local, contendo todas as informações necessárias conforme a legislação
vigente.
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2.7.1 Este serviço consiste na colocação de placa para identificação da obra,
dimensão de 3,00x2,00m, de acordo com o modelo fornecido pela
Fiscalização Técnica do CEPEL.
2.7.2 As placas serão confeccionadas com chapas planas metálicas
galvanizadas assentadas sobre armação em madeira e resistente a
intempéries.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1

3.2

DOS
DOCUMENTOS
INTEGRANTES
INSEPARÁVEIS DO CONTRATO

E

Constituem parte integrante e inseparável deste Contrato, como se neste
estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes
declaram ter pleno conhecimento:
3.1.1

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº LI.DLO.00001.2021 E SEUS ANEXOS

3.1.2

PROPOSTA COMERCIAL E PLANILHAS DE: ORÇAMENTO,
COMPOSIÇÃO DO BDI E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DA CONTRATADA, DATADAS DE ____/____/2021.

A contradição involuntária entre, por um lado, o Contrato e, de outro, as
condições licitadas, configuradas pelo Edital, seus documentos anexos e as
propostas apresentadas pela CONTRATADA, resolvem-se em prol das
condições licitadas e, no tocante ao processo de contratação, ao previamente
pactuado, preservado o princípio da boa-fé objetiva.

CLÁUSULA QUARTA

DO PREÇO DO CONTRATO

4.1

O CEPEL pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados, o valor
especificado na sua Proposta Comercial, inclusos todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato, de acordo com
a CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

4.2

Dá-se ao presente Contrato o VALOR TOTAL GLOBAL (3 meses) de
R$___________(_______________________).

4.3

O orçamento estimado para a contratação correrá por conta de elemento
orçamentário próprio do CEPEL conforme abaixo:
Requisição Nº

Tipo

Regime

Data emissão

3000221024

Serviço

EPG (Obra)

04/09/2020
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CLÁUSULA QUINTA

DO REAJUSTE E REVISÃO

5.1

O CEPEL pagará a CONTRATADA, pelos serviços prestados, o estabelecido
em sua Proposta, devendo estar inclusos todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.

5.2

Os valores da execução dos serviços (por escopo) do objeto contratado serão
fixos. Não serão aplicados reajustamentos de preços aos valores estabelecidos
neste Contrato.

5.3

A revisão será admitida para a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato diante de variação de preços e custos decorrentes de
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, e
desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem
a necessidade de periodicidade mínima.

5.4

5.3.1

A revisão deve ser precedida de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de comprovação:

a)

dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências
incalculáveis;

b)

da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas,
tabela de preços, orçamentos, notícias divulgadas pela imprensa e
por publicações especializadas e outros documentos pertinentes,
preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta
e do pedido de revisão;

c)

de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação
de preços, sobre os impactos da alteração de preços ou custos no
total do Contrato.

A revisão a que a CONTRATADA fizer jus e que não for solicitada durante a
vigência do Contrato, será objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação
contratual ou com o encerramento do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA
6.1

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

O prazo de execução é definido pelo prazo que a CONTRATADA dispõe para
executar a sua obrigação, conforme as condições estabelecidas no Termo de
Referência, parte integrante deste Instrumento.
6.1.1 O prazo máximo para a execução da reforma é de 3 (três) meses
corridos. O prazo inicial de execução do objeto ficará, por sua vez,
atrelado à emissão da Ordem de Execução de Serviço pelo gestor do
Contrato pelo CEPEL, sem prejuízo à vigência da avença.
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6.2

O prazo de vigência do contrato é de 3 (três) meses, contados a partir da data
de assinatura do Contrato, sem prejuízo dos prazos de execução, referidos no
item 6.1 desta Cláusula Sexta.

6.3

O prazo de vigência do presente Contrato será automaticamente prorrogado,
por meio de apostilamento, quando seu objeto não for concluído no período
acordado, conforme dispõe o item 6 do Artigo 78 do Regulamento de Licitações
e Contratos do CEPEL, observado o que estabelece o item 7 do mesmo
dispositivo.

6.4

Quando a não conclusão decorrer de culpa da CONTRATADA, esta deverá ser
constituída em mora, devendo ser aplicada a multa de mora.

6.5

No período de mora, a CONTRATADA não fará jus ao reajuste, à repactuação
ou à revisão contratual.

6.6

O CEPEL pode optar pela rescisão do contrato, respeitando os termos e
parâmetros eventualmente estabelecidos no Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
7.1

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CEPEL pagará a CONTRATADA, pelos serviços prestados, o estabelecido
em sua Proposta, devendo estar inclusos todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.
7.1.1

O pagamento é condicionado ao recebimento parcial ou definitivo e
deve ser efetuado mediante a apresentação e a aprovação do
cronograma físico financeiro com as medições das etapas executadas,
notas fiscais e respectivos documentos de cobrança que serão
apresentados ao CEPEL após a conclusão de cada etapa prevista no
Cronograma.
a)

O valor de cada medição poderá ser alterado em razão de eventual
atraso ou adiantamento dos serviços desde que devidamente
autorizado pela Fiscalização Técnica do CEPEL, respeitando o
preço global.

7.2

A remuneração da CONTRATADA far-se-á mediante a aprovação de Notas
Fiscais e respectivos documentos de cobrança que serão apresentados após o
recebimento das respectivas medições dos serviços, conforme subitem 7.1.1 do
e aceite dos serviços pelo CEPEL.

7.3

As Notas Fiscais e respectivos documentos de cobrança serão apresentados ao
CEPEL até o 10º (décimo) dia após o recebimento das respectivas medições
dos serviços.

EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 66 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021
7.3.1

Todo e qualquer pagamento à CONTRATADA estará condicionado
ao cumprimento do estabelecido nos termos da sua Proposta
Comercial e das determinações contidas no Projeto Básico - Anexo
I do Edital nº LI.DLO.00001.2021, parte integrante e
complementar do presente Contrato.

7.4

O pagamento dos serviços será realizado até o 10º dia útil a contar da
apresentação e atesto dos documentos fiscais vigentes em lei, uma vez
obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, mediante crédito
em conta corrente. Deverão ser informados no documento de cobrança os
dados bancários da CONTRATADA (razão social do banco, o nº da conta
corrente e o da nº agência bancária).

7.5

Desde já fica estabelecido que o comprovante de depósito bancário se
constituirá, para o CEPEL, em documento hábil e comprobatório da quitação
de obrigações decorrentes deste Contrato.

7.6

Havendo erros ou omissões no documento de cobrança, ou apresentação
indevida, por falta de documento, o mesmo será devolvido à CONTRATADA,
passando o prazo de pagamento a vigorar a partir da data de apresentação da
nova documentação.

7.7

O valor do Imposto Sobre Serviços - ISS será discriminado em cada Nota Fiscal.
Caso a CONTRATADA tenha o seu domicílio em município diferente do Rio de
Janeiro deverá aplicar o disposto na Lei Complementar 116/2003 - Código 17.5
- Fornecimento de Mão de Obra.

7.8

O CEPEL, conforme previsto no Artigo 86, item 4 do seu Regulamento, pode
reter ou glosar os pagamentos, sem prejuízo das sanções cabíveis, se a
CONTRATADA:

7.9

a)

não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b)

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizá-los com qualidade e quantidade inferior à
demandada.

Havendo controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, à
qualidade e à quantidade, o montante correspondente à parcela incontroversa
deverá ser pago no prazo previsto no item 7.3 e o relativo à parcela
controvertida deve ser retido.
7.9.1

O CEPEL comunicará à CONTRATADA, por escrito, até 05 (cinco)
dias úteis após o seu recebimento, os valores a serem corrigidos ou
esclarecidos.
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7.9.2

Resolvendo a controvérsia em favor da CONTRATADA, esta deverá
emitir novo documento de cobrança em até 03 (três) dias úteis
contados da comunicação do CEPEL. Neste caso, o prazo de
pagamento será acrescido do mesmo número de dias decorridos
entre a comunicação do CEPEL e a apresentação do novo documento
de serviço.

7.10 No caso do CEPEL identificar eventuais discordâncias no faturamento
permanecerá o seu direito de arguir, a qualquer tempo, a CONTRATADA, a
respeito da discordância, sendo os respectivos ajustes financeiros efetuados
nos faturamentos subsequentes.
7.11 Os documentos de cobrança não aprovados pelo CEPEL, em hipótese alguma
servirão de pretexto para que a CONTRATADA, suspenda a execução dos
serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido aos seus empregados.
7.12 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CEPEL, o valor devido deve ser acrescido de atualização
financeira, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, à
taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), acrescidos dos encargos,
calculados da seguinte forma:
EM = I x VP x N; Onde,
EM = Encargos moratórios devidos;
I = Índice de atualização financeira, calculado como:
(6 / 100 / 365) = 0,00016438;
VP = Valor da parcela em atraso;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
7.13 Não será efetuado nenhum pagamento à CONTRATADA, se esta não
apresentar a garantia prevista na Cláusula Décima Terceira.
7.14 Não serão efetuados pagamentos antecipados e nenhum ônus ou encargo
financeiro será reembolsado pelo CEPEL.
7.15 É permitido ao CEPEL descontar dos créditos da CONTRATADA qualquer valor
relativo à multa, ressarcimentos e indenizações, sempre observado o
contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA OITAVA

DAS ALTERAÇÕES INCIDENTES SOBRE O
OBJETO DO CONTRATO

8.1

Nos termos do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL,
a CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

8.2

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
item anterior, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre as
partes.

CLÁUSULA NONA
9.1

DAS
RESPONSABILIDADES
COMPETÊNCIAS DA CONTRATADA

E

Além das demais obrigações constantes neste Contrato, e do previsto no
Projeto Básico - Anexo I do Edital nº LI.DLO.00001.2021, a
CONTRATADA também se obriga a cumprir fielmente todas as condições a
seguir, executando-as sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, em
especial:
9.1.1

Adotar todas as medidas necessárias para que a prestação dos
serviços, objeto do presente Contrato, ocorra de maneira prevista no
Projeto Básico - Anexo I do Edital nº LI.DLO.00001.2021,
garantindo a disponibilidade das atividades para as quais foi
contratada, sob a pena de sujeitar-se às sanções previstas no
Contrato;

9.1.2

Manter sigilo sempre, não reproduzindo, divulgando ou utilizando, em
benefício próprio ou de terceiros, sob a pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, todo e qualquer assunto de interesse do CEPEL
de que tomar conhecimento, em razão do desempenho de suas
atividades;

9.1.3

Fornecer pessoal especializado necessário à plena execução dos
serviços em conformidade com as especificações exigidas, os quais
devem ser detentores dos pré-requisitos mínimos, experiência e
qualificação para execução dos trabalhos;

9.1.4

Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

9.1.5

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos
avençados.
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9.1.6

Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros, com base
na legislação em vigor, relacionada com o objeto do Contrato.

9.1.7

Reunir-se, sempre que convocado, com os responsáveis pela
fiscalização do Contrato, para tratar de assuntos pertinentes à
execução do Contrato.

9.1.8

Providenciar para que os seus empregados, quando ou se, os serviços
forem realizados nas dependências do CEPEL, cumpram as normas
internas relativas à segurança nos locais onde serão executados os
serviços;

9.1.9

Ajustar-se às normas e disciplinas estabelecidas pelo CEPEL,
atendendo prontamente às suas determinações, orientações e
reclamações, prestando todos os esclarecimentos solicitados pelo
gestor contratual;

9.1.10 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla atuação do
CEPEL, provendo fácil acesso aos serviços em execução e atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem apresentadas
pelo CEPEL;
9.1.11 Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de
crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em
quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização;
9.1.12

Responsabilizar-se por eventuais indenizações decorrentes de
quaisquer danos ou prejuízos causados ao CEPEL e/ou a terceiros,
por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou
prepostos.

9.2

Todos os colaboradores da CONTRATADA devem estar devidamente
uniformizados, identificados por meio de crachás e autorizados para circular
nas dependências do CEPEL, unidade Adrianópolis.

9.3

A CONTRATADA deverá fornecer transporte aos seus colaboradores, assim
como o transporte e movimentação de todo e qualquer material necessário
para a realização dos serviços que são objeto deste Contrato.

9.4

É obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e
coletiva (EPC) necessários à realização dos serviços previstos, sendo escopo da
CONTRATADA o fornecimento destes itens em perfeito estado de conservação
e dentro do prazo de validade, se for o caso.

EDITAL Nº LI DLO.00001.2021 – Reforma do Banheiro AP8

Página 70 de 93

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CEPEL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° LI.DLO.00001.2021
9.5

É de responsabilidade da CONTRATADA a emissão de licença de obra, sendo
esta responsável por todos os gastos e documentações necessárias para este
fim.

9.6

Todo e qualquer material pertencente à CONTRATADA, a ser utilizado nas
áreas do CEPEL, deverá estar acompanhado de documento fiscal emitido pela
CONTRATADA ou da autorização do Agente de Fiscalização Técnica do
Contrato.

9.7 Os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da entrada de
materiais e/ou equipamentos de sua propriedade, deverão ser exibidos à
Segurança do CEPEL no ato de sua solicitação de autorização para saída dos
mesmos, sem os quais não lhe será dada a autorização, a não ser quando da
validação por parte do Agente de Fiscalização Técnica do Contrato.
9.8

A CONTRATADA se obriga a determinar a substituição, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, de qualquer empregado seu que, a critério do CEPEL,
tenha sua permanência no local do serviço considerada inaceitável.

9.9 A CONTRATADA deverá enviar com antecedência a documentação descrita
abaixo, de modo que os profissionais executantes possam ter acesso às
instalações do CEPEL:
a) Comprovante de vínculo empregatício;
b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), considerando-os
desenvolvimento do serviço e com validade em vigor;

aptos

ao

c) Cópia do certificado de curso de NR-35 válido;
d) Controle e relação de CA dos EPIs.
9.10 A CONTRATADA deve realizar os serviços de forma que as áreas sejam
minimamente isoladas, permitindo a plena realização das atividades
operacionais do CEPEL e de forma a evitar riscos aos visitantes, clientes,
empregados, laboratórios e demais áreas da Unidade Adrianópolis.
9.11 A CONTRATADA deverá executar os serviços de acordo com o Projeto Básico,
em observância aos procedimentos, manuais e catálogos de fabricantes, além
das normas técnicas aplicáveis vigentes, e tudo mais que for necessário à
perfeita execução dos serviços previstos.
9.12 Os serviços devem ser realizados, pela CONTRATADA, preferencialmente, em
dias úteis, das 07:00h às 17:00h e, excepcionalmente, em horário
extraordinário. Antes e depois do horário informado não será permitida a
permanência de nenhum empregado da contratada no CEPEL.
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9.13 Caso a CONTRATADA julgue necessária a realização de atividades nos fins de
semana, feriados, ou em qualquer outro horário fora do expediente do CEPEL,
esta deve solicitar liberação à Fiscalização Técnica do Contrato, com
antecipação mínima de 03 (três) dias úteis.
9.14 Todo e qualquer trabalho, previamente programado ou não, realizado em dias
e horários extraordinários, no intuito de atender às condições e critérios
estabelecidos neste Contrato será de responsabilidade da CONTRATADA, sem
qualquer ônus para o CEPEL.
9.15 A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do CEPEL o Cronograma de
execução dos serviços.
9.16 Cabe à CONTRATADA a responsabilidade pelo fornecimento do documento
“Diário de Obra”, o qual deve ser acompanhado pela Fiscalização Técnica do
CEPEL, assim como aprovado por esta o modelo a ser confeccionado.
9.17 Cabe à CONTRATADA apresentar ao CEPEL a ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) referente ao escopo de atividades previsto neste
instrumento.
9.18 A reforma não deverá ser iniciada antes que seja assinado o presente Contrato,
efetuadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA ou CAU,
e os devidos registros.
CLÁUSULA DÉCIMA

DAS OBRIGAÇÕES DO CEPEL

10.1

O CEPEL deverá acompanhar o desenvolvimento e fiscalizar a execução dos
serviços, através de empregado, especificamente designado, que anotará
em registro próprio todas as ocorrências consideradas relevantes, podendo
solicitar que seja refeito qualquer procedimento que não esteja de acordo
com o previsto neste Contrato.

10.2

O CEPEL deverá atestar as Notas Fiscais e Faturas da CONTRATADA,
podendo sustar, recusar e devolver quaisquer documentos de cobrança que
não estejam de acordo com o previsto no respectivo Contrato.

10.3

O CEPEL deverá permitir que o pessoal técnico da CONTRATADA, desde
que credenciado e devidamente identificado, tenha acesso às dependências
do CEPEL quando da realização dos serviços, observadas as normas internas
e condições de segurança necessárias.

10.4

O CEPEL deverá comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer
ocorrência de irregularidade relacionada à execução dos serviços.
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10.5

Mediante o fiel cumprimento das condições ajustadas, o CEPEL deverá pagar
à CONTRATADA pela execução dos serviços, conforme estabelecido na
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

10.6

O CEPEL deverá prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes à
execução dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.7

Permitir que o pessoal da CONTRATADA, desde que credenciado e
devidamente identificado, tenha acesso às unidades do CEPEL, quando os
serviços forem realizados nas dependências do CEPEL, observadas as
normas e condições de segurança existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA FISCALIZAÇÃO

11.1

A fiscalização da execução do presente Contrato deve ser realizada pelo
Agente de Fiscalização Técnica e pelo Agente de Fiscalização Administrativa,
ambos formalmente designados pelo CEPEL, e consistirá na verificação do
cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, com
a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais
necessários.

11.2

Os Agentes de Fiscalização do Contrato têm competência para transmitir as
instruções e determinações do CEPEL à CONTRATADA, bem como para:
11.2.1

Sustar ou recusar qualquer serviço executado em desacordo com
este Contrato ou capaz de comprometer a segurança de pessoas
e bens do CEPEL ou de terceiros;

11.2.2

Receber os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA,
para as devidas verificações;

11.2.3

Acompanhar a execução do Contrato, podendo solicitar
informações e esclarecimentos a respeito dos serviços, a ele
relacionados;

11.2.4

Notificar por escrito, à CONTRATADA, defeitos ou
irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe
prazos para sua correção;

11.2.5

Respeitar e cumprir as normas administrativas internas em vigor
no CEPEL;

11.2.6

Apresentar à CONTRATADA as observações, reclamações e
exigências que se impuserem em decorrência da fiscalização dos
serviços.
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11.3

O exercício pelo CEPEL, do direito de fiscalizar a execução dos serviços, bem
como a omissão, total ou parcial, dos Agentes de Fiscalização, não exime a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execução dos serviços
contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1 A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ........................
(...............................................................), correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor deste Contrato, por uma das seguintes modalidades de
garantia:
a) caução em dinheiro;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
12.2 A garantia a que se refere o item anterior não excederá a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele
estabelecidas, quando de cada prorrogação contratual, bem como a devida
complementação nos casos de Termos Aditivos ao Contrato.
12.3 O CEPEL exigirá a prestação de garantia de execução do Contrato, nos moldes
dos itens anteriores, com validade durante a execução do Contrato, acrescido
de mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, que deve ser
renovada a cada prorrogação ou renovação contratual e complementada em
casos de aditivos e apostilas para revisões.
12.4 A CONTRATADA deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério do CEPEL, contado da assinatura do
Contrato ou documento equivalente, ou de cada prorrogação contratual por
meio de Termo Apostilamento, o comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro, seguro ‐ garantia ou fiança bancária.
12.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deve assegurar o
pagamento de:

i)

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;

ii)

prejuízos diretos causados ao CEPEL decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do Contrato;

iii)

multas moratórias
CONTRATADA; e

e
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iv)

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarreta a
aplicação de multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do
Contrato, por dia de atraso, limitada a 2,5% (dois vírgula cinco por cento)
sobre o valor total do Contrato.
12.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CEPEL a:
i)

promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas obrigações, aplicando, se for o caso, a hipótese de
Dispensa de Licitação prevista na alínea f, item 2 do Artigo 6º do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL; ou

ii)

reter o valor da garantia dos pagamentos eventualmente devidos a
CONTRATADA até que a garantia seja apresentada.

12.8 A garantia deve ser considerada extinta:
i)

com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração do CEPEL, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
Contrato;

ii)

após o término da vigência do Contrato, devendo o instrumento de
contrato ou documento equivalente estabelecer o prazo de extinção da
garantia, que pode ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

12.9 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a
execução do Contrato, caso não haja pendências a serem cobertas por esse
valor, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese de caução em
dinheiro, aplicando o mesmo índice de reajuste estabelecido no Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CEPEL poderá, garantida a
prévia defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no artigo
96 do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, aplicar à
CONTRATADA as sanções de advertência ou suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com o CEPEL por prazo
não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com multa.
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13.1.1

As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos
seguintes comportamentos da CONTRATADA:

a)

Dar causa à inexecução parcial ou total do Contrato;

b)

Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

c)

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
licitação sem motivo justificado;

d)

Prestar declaração falsa durante a execução do Contrato;

e)

Praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

f)

Comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal.

13.1.2

A sanção de suspensão deve observar os seguintes parâmetros:

a)

Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis)
meses;

b)

Caracterizada a má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve
ser de 1 (um) ano.

13.1.3

As penas bases definidas no item 13.1.2 devem ser qualificadas
nos seguintes casos:

a)

Em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente;

b)

Em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido
prejuízos relevantes para o CEPEL.

13.1.4

As penas bases definidas no item 13.1.2 devem ser atenuadas nos
seguintes casos:

a)

Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente;

b)

Em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver
produzido prejuízos relevantes para o CEPEL ;

c)

Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta
e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d)

Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA comprovar a existência
e a eficácia de procedimentos internos de integridade, de acordo
com os requisitos do artigo 42 do Decreto no 8.420/2015.
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13.1.5

13.1.6

13.2

Na hipótese do item 13.1.2, se não caracterizada má-fé ou intenção
desonesta e se a CONTRATADA contemplar os requisitos para os
atenuantes previstos nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do item 13.1.4, a
pena de suspensão deve ser substituída pela de advertência,
prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL.
A CONTRATADA estará sujeita à multa:

a)

De mora, por atrasos não justificados no prazo de execução de
0,2% (dois décimos por cento) do valor da parcela do objeto
contratual em atraso, por dia de atraso, limitada a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do Contrato.

b)

Compensatória, pelo descumprimento total do Contrato, no
montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

13.1.7

Se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar,
o Contrato pode ser rescindido, salvo decisão em contrário,
devidamente motivada, da autoridade da unidade de gestão de
contratos.

13.1.8

Caso a multa não cubra os prejuízos causados pela
CONTRATADA, o CEPEL pode exigir indenização suplementar,
valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do
preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.

13.1.9

A multa pode ser descontada da garantia, dos pagamentos
devidos à CONTRATADA em razão do Contrato em que houve a
aplicação da multa ou de eventual outro Contrato havido entre o
CEPEL e a CONTRATADA, aplicando-se a compensação prevista
nos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Na hipótese da CONTRATADA incorrer em multa, o CEPEL emitirá uma
Notificação de Penalidade, que deverá ser pago no prazo máximo de 15
(quinze) dias, contados da data da sua emissão. Caso exista alguma fatura
vincenda, da CONTRATADA, a ser paga antes desse prazo, a multa será
descontada por ocasião do seu pagamento.
13.2.1

Enquanto esteja sendo discutido o controverso pelas partes, em
face da CONTRATADA ter um único faturamento pendente de
recebimento, o CEPEL reterá valor no limite máximo da sanção
contratual até o processamento final da Notificação de
Penalidade.
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13.2.2

Em caso de inadimplência, o CEPEL tomará as seguintes
medidas:

a)

A multa deverá ser descontada de qualquer recebível que a
CONTRATADA tenha junto ao CEPEL, independente da
vinculação contratual que o mesmo tenha sido constituído;

b)

O CEPEL emitirá Título de Crédito contra a CONTRATADA,
ficando o mesmo ainda sujeito à inscrição em cadastros públicos
e privados de inadimplentes.
b.1) Considera-se a assinatura deste Contrato o “aceite” e a
“autorização” para emissão de Título de Crédito contra a
CONTRATADA.

13.2.3

Caso a inadimplência ainda persista:

a)

Notificação de Penalidade deverá ser encaminhada para
complementar processo de punição administrativa contra a
CONTRATADA, considerando que o motivo da multa justifique a
sua abertura;

b)

Levará o Título de Crédito a protesto no local onde será exigida a
obrigação;

c)

Caso não haja o pagamento nesta última oportunidade, o Título
de Crédito será encaminhado para execução e/ou subsidiar
processo de cobrança judicial.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS
RESPONSABILIDADES
COMPETÊNCIAS DA CONTRATADA

E

14.1

A CONTRATADA não poderá permitir, quer sob a forma de incentivo ou de
omissão, qualquer prática de discriminação social em relação a seus
empregados ou na execução do objeto contratual, seja de caráter étnico,
racial, sexual, político, religioso ou de qualquer outro tipo de discriminação
que gere segregação.

14.2

A CONTRATADA deverá agir com rigor contra toda ocorrência de assédio
moral ou sexual praticado por seus empregados disponibilizados para a
execução do objeto contratual.
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14.3

A CONTRATADA é responsável por conhecer o “Código de Conduta Ética e
Integridade do CEPEL” e o Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL,
além dos princípios e padrões do Programa de Integridade (Compliance)
disponíveis no site do CEPEL (http://www.cepel.br), cuidando para que
suas disposições sejam observadas, no que couber, por todos os seus
diretores, empregados, prepostos ou qualquer pessoa agindo em seu nome,
alocados para os serviços ou fornecimento de bens, objeto deste Contrato,
ao longo de toda a sua execução.

14.4

O CEPEL poderá solicitar documentos específicos relativos ao Contrato,
realizar diligências na CONTRATADA, bem como conversar com o
responsável pela auditoria interna da CONTRATADA (ou responsável por
atividades correlatas) desde que com a prévia anuência da CONTRATADA
e/ou diante da existência de indícios de fraude, que serão submetidos à
CONTRATADA para conhecimento e manifestação para monitorar e
verificar sua conformidade com as disposições contidas no “Código de
Conduta Ética e Integridade do CEPEL”, no ”Formulário de Due Diligence”,
disponibilizado no endereço a seguir: http://www.cepel.br, que deverá
ser preenchido e assinado pela CONTRATADA, além das leis anticorrupção
aplicáveis e do Programa de Integridade (Compliance) do CEPEL, sendo a
CONTRATADA responsável por manter em sua guarda todos os arquivos e
registros evidenciando tal conformidade, assim como disponibilizá-los ao
CEPEL dentro de 05 (cinco) dias a contar de sua solicitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1

DA RESCISÃO

O inadimplemento contratual de ambas as partes contratantes autoriza a
rescisão, que deve ser formalizada por distrato. Aplica-se a teoria do
adimplemento substancial, devendo as partes contratantes ponderar, no
que couber, antes de decisão pela rescisão:
a) impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos
benefícios do empreendimento;
b) riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes
do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento;
c)

motivação social e ambiental do empreendimento;

d) custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;
e) despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já
executados;
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f)

despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

g) possibilidade de saneamento dos descumprimentos contratuais;
h) custo total e estágio de execução física e financeira do Contrato;
i)

empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação do
Contrato;

j)

custo para realização de nova licitação ou celebração de novo Contrato;

k) custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.
15.2

O descumprimento das condições de habilitação pela CONTRATADA pode
dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

15.3

Na hipótese do item anterior, o CEPEL pode conceder prazo para que a
CONTRATADA regularize suas condições de habilitação, sob a pena de
rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da
CONTRATADA de corrigir a situação.

15.4

O Contrato pode ser rescindido pelo CEPEL nos casos em que a
CONTRATADA for agente econômico envolvido em casos de corrupção ou
sobre os quais haja forte suspeita de envolvimento, condicionada à prévia
manifestação fundamentada pela área de Compliance do CEPEL ou
equivalente.

15.5

A rescisão contratual, quando promovida pelo CEPEL, deve seguir o
processo administrativo preceituado no Artigo 96 do Regulamento de
Licitações e Contratos do CEPEL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DOS ATOS LESIVOS

16.1 Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, a CONTRATADA estará
sujeita às sanções estabelecidas na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA,
observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das demais
cominações legais, no caso dos atos lesivos ao CEPEL, assim definidos:
a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, atuando em nome
do CEPEL;
b)

Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846/2013,
atuando em nome do CEPEL;
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c)

Fraudar o presente Contrato;

d)

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o
Contrato;

e)

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações deste Contrato, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação ou neste instrumento contratual;

f)

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato;

g)

Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional, no âmbito do objeto do presente Contrato.

h)

Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou
de corrupção, nos termos da Lei nº.12846/2013, Decreto nº 8.420/2015
e Decreto nº 8.945/2016, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos
aplicáveis, ainda que não relacionadas no presente Contrato.

16.2 As sanções indicadas no item 16.1 desta Cláusula se aplicam quando a
CONTRATADA se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º
da Lei nº 12.846/2013.
16.3 Ademais, ainda que não se enquadre na definição legal presente no parágrafo
único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013, a CONTRATADA compromete-se a
não cometer os atos lesivos listados nesta cláusula junto a outros agentes
públicos, durante a execução das atividades que concernem o âmbito do
Contrato firmado com o CEPEL.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17.1

DA RESPONSABILIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Caso a CONTRATADA pratique qualquer ato lesivo previsto no Artigo 5º da
Lei nº 12.846/2013, estará sujeita às sanções administrativas previstas no
artigo 6º da referida lei, a seguir descritas, sem prejuízo da garantia a
ampla defesa e ao contraditório:
a)

Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento)
do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do
processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior
à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;
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b)

Publicação extraordinária da decisão condenatória.

17.1.1

Na hipótese da alínea “a”, do item 17.1, caso não seja possível
utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica,
a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais).

17.2

O CEPEL deve levar em consideração na aplicação das sanções aqui previstas
o estabelecido no artigo 7º e seus incisos da Lei nº 12.846/2013.

17.3

Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas ao
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, e tenha ocorrido a apuração
conjunta, a CONTRATADA também estará sujeita às sanções administrativas
previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, a serem
aplicadas mediante Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

17.4

As sanções descritas no item 17.1 devem ser aplicadas
fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

17.5

A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR
deve ser publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do CEPEL.

17.6

A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em qualquer
hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
A CONTRATADA sancionada administrativamente pela prática de atos
lesivos contra o CEPEL, nos termos da Lei nº 12.846/2013, publicará a
decisão administrativa sancionadora, cumulativamente:

17.7

a)

Em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da
infração e de atuação da pessoa jurídica contratada ou, na sua falta, em
publicação de circulação nacional;

b)

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

c)

Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias e em destaque na
página principal do referido sítio.

17.8

A publicação a que se refere o item 17.7 será feita a expensas da pessoa
jurídica sancionada.

17.9

A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em qualquer
hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
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17.10 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos
ao CEPEL, resultantes de ato lesivo cometido pela CONTRATADA, com ou
sem a participação de agente público.
17.11 O PAR e a sanção administrativa obedecerão às regras e parâmetros dispostos
em legislação específica, notadamente, na Lei nº 12.846/2013 e no Decreto
n. 8.420/2015, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo, ainda, da
aplicação do ato de que trata o artigo 21 do Decreto nº 8.420/2015.
17.12 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a
possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
17.13 As disposições desta Cláusula se aplicam quando a CONTRATADA se
enquadrar na definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº
12.846/2013.
17.14 Não obstante o disposto nesta Cláusula, a CONTRATADA está sujeita a
quaisquer outras responsabilizações de natureza cível, administrativa e, ou
criminal, previstas neste Contrato e, ou na legislação aplicável, no caso de
quaisquer violações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

DO PROGRAMA
(COMPLIANCE)

DE

INTEGRIDADE

18.1

A CONTRATADA é responsável por conhecer e cumprir, no que couber, os
princípios e padrões do Programa de Integridade (Compliance) do CEPEL que
se encontra disponível para consulta no site www.cepel.br.

18.2

Cabe à CONTRATADA apresentar a “Declaração de Integridade dos
Representantes ou Fornecedores de Bens ou Serviços”, Modelo 7 do Anexo I,
confirmando estar ciente dos termos e condições do Programa de Integridade
(Compliance) das Empresas Eletrobras.

18.3

A CONTRATADA deverá ter preenchido, previamente à assinatura do
presente Contrato, o “Formulário de Due Diligence”, disponível no endereço:
http://www.cepel.br

18.4

A CONTRATADA está ciente que o CEPEL poderá analisar informações
públicas sobre sócios, diretores, dirigentes e administradores das empresas
licitantes, a fim de assegurar o cumprimento do Programa de Integridade
(Compliance) do CEPEL.

18.5

A CONTRATADA se compromete a cumprir a legislação anticorrupção a qual
esteja submetida e que lhe é aplicável.
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18.6

A CONTRATADA estará sujeita, durante a vigência do contrato, à avaliação
de risco de integridade prevista no Programa de Integridade (Compliance) do
CEPEL, podendo ser requisitados esclarecimentos adicionais. Nestes casos, a
CONTRATADA se compromete a prestar os esclarecimentos solicitados e
apresentar documentos que comprovem as informações disponibilizadas em
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que necessário.

18.7

Entendendo que é papel de cada organização fomentar padrões éticos e de
transparência em suas relações comerciais, o CEPEL incentiva a
CONTRATADA, caso ainda não possua, a elaborar e implementar programa
de integridade próprio, observando os critérios estabelecidos no Decreto nº
8.420/2015.

18.8

A CONTRATADA se compromete a acionar o Canal de Denúncias da
Eletrobras, que funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana através do telefone 0800 377 8037, bem como pelo link
(http://www.canaldedenuncias.com.br/eletrobras/), caso venha a ter
conhecimento de atitudes ilícitas ou suspeitas, bem como se compromete a
divulgar entre os seus funcionários a utilização do referido Canal de
Denúncias, quando necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

19.1

Em cumprimento à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD, no desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a
execução do Contrato celebrado, as Partes devem observar o regime legal da
proteção de dados pessoais, comprometendo-se a proteger e tratar os dados
coletados estrita e necessariamente para a execução do Contrato.

19.2

As partes são solidariamente responsáveis por eventuais incidentes de
segurança de informação, nos termos da legislação vigente, garantindo-se o
direito de regresso contra o causador do dano.

19.3

As partes obrigam-se a:
19.3.1

19.3.2

Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins a que se
destinam, mantendo-os registrados, organizados, conservados e
disponíveis para consulta.
Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos
casos em que o seu titular tenha dado o consentimento
inequívoco, ou nas situações legalmente previstas;
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19.3.3

Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para as
quais tenham sido coletados e pelo mínimo de pessoas possível,
devendo ser as mesmas identificáveis de plano.

19.3.4

Conservar os dados apenas durante o período necessário à
execução das finalidades contratuais ou pelo prazo necessário ao
cumprimento de eventual obrigação legal, garantindo a sua
efetiva confidencialidade;

19.3.5

Implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para
proteger os dados contra alteração, perda, ou ainda difusão,
acesso ou destruição - acidental ou intencionalmente – não
autorizados, bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito.

19.3.6

Informar, no prazo de até 24 horas, a outra Parte caso haja
alguma suspeita ou incidente de segurança concreto envolvendo
dados pessoais, devendo prestar toda a colaboração necessária a
qualquer investigação que venha a ser realizada.

19.3.7

Garantir o exercício, pelos titulares dos dados, dos respectivos
direitos de informação, acesso, revogação, oposição e
portabilidade;

19.3.8

Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados
pessoais no contexto do Contrato cumpram as disposições legais
aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles
fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente
consentidos pelos respectivos titulares.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1

A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título,
no todo ou em parte, os créditos futuros decorrentes deste Contrato, salvo
mediante autorização prévia, por escrito, do CEPEL.

20.2

Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, eventuais
indenizações ao CEPEL, ou a terceiros, em virtude de perdas e danos, de
quaisquer naturezas, causados diretamente por seus empregados ou pela
omissão dos mesmos no cumprimento das atribuições constantes do
presente Contrato.
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20.3

Fica estabelecido que qualquer omissão eventual de detalhe não exime a
CONTRATADA da responsabilidade de execução do Contrato, cabendo a
esta, propor ao Agente de Fiscalização Técnica e ao Agente de Fiscalização
Administrativa do Contrato as soluções que considerar necessárias, para
posterior deliberação por parte do CEPEL.

20.4

Uma vez constatadas quaisquer anomalias ou vícios de execução que
venham a comprometer o desempenho do objeto contratual, a
CONTRATADA poderá ser acionada a qualquer tempo, sem quaisquer
ônus para o CEPEL, cabendo-lhe arcar com as despesas inerentes às
devidas reparações.

20.5

Não valerá como precedente ou novação, ou ainda, como renúncia aos
direitos que a legislação e o presente Contrato asseguram ao CEPEL, a
tolerância, de sua parte, de eventuais infrações, cometidas pela
CONTRATADA, a cláusula e condições estabelecidas neste instrumento
contratual.

20.6

Reserva-se o CEPEL, ainda, o direito de estabelecer normas e instruções
complementares, objetivando a perfeita execução do Contrato. E de
observar, durante a vigência deste instrumento, o cumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA na licitação que deu origem à
presente contratação, bem como a prevalência de todas as condições de
habilitação e qualificação.

20.7

Qualquer comunicação pertinente ao Contrato, a ser realizada entre as
partes contratantes, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou
receber ciência de decisão sancionatória ou sobre rescisão contratual, deve
ocorrer por escrito, preferencialmente nos seguintes e-mails:
E-mail CEPEL:
______________________
E-mail CONTRATADA: ______________________

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
21.1

DO FORO

As partes contratadas elegem o foro da Comarca da Cidade do Rio de
Janeiro, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer questões oriundas do que dispõe
o presente Contrato.
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E, por acharem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que
também o subscrevem.
Rio de Janeiro,

de

de 2021

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

_____________________________
AMILCAR GUERREIRO
Diretor Geral

__________________________
ORSINO B. DE OLIVEIRA FILHO
Diretor de Laboratórios e Pesquisa E
Experimental

E

CONTRATADA

________________________________
NOME
Cargo

TESTEMUNHAS:

_____________________________
CPF:
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ANEXO V
ORÇAMENTO
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/
(acesso pelo Internet Explorer)
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/
(acesso pelo Internet Explorer)
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ANEXO VII

LISTA DE MATERIAIS
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/
(acesso pelo Internet Explorer)
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ANEXO VIII

PLANTAS
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/
(acesso pelo Internet Explorer)
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ANEXO IX
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/
(acesso pelo Internet Explorer)
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ANEXO X

PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ftp://ftp.cepel.br/LI.DLO.00001.2021/
(acesso pelo Internet Explorer)
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