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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº CO.EPE.001/2017 

 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, empresa pública federal, criada pela Lei no 
10.847, de 15 de março de 2004, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco U – 7º Andar 
– CEP: 70065-900 – Brasília, DF, e Escritório Central na cidade do Rio de Janeiro, com 
endereço na Avenida Rio Branco nº 01, 9º, 10º e 11º andares, Centro, inscrita no CNPJ sob o 
nº 06.977.747/0002-61, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO e que os serviços a serem 
contratados serão realizados sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL. 

• Esta licitação, de âmbito nacional, é regida por este Edital e pelos Anexos que integram, 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, bem como pela Lei Complementar 123/06, 
todas em suas últimas versões. A realização do certame será exclusivamente entre as 
empresas habilitadas, conforme critérios definidos no item 6 deste Edital. 

• As instruções estabelecidas neste Edital, doravante referido como Edital, e seus 
Anexos, bem como eventuais suplementos que venham a ser emitidos pela EPE, 
determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a 
assinatura do respectivo contrato administrativo. 

• A presente Concorrência tem âmbito nacional. 

• A documentação necessária à Habilitação e as Propostas deverá atender a todas as 
exigências contidas neste Edital. Qualquer descumprimento, por parte da licitante, 
implicará na sua inabilitação ou desclassificação. 

• Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais 
acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer 
erros ou divergências encontradas em seus Documentos de Habilitação e/ou Propostas. 

 
Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços das empresas 
interessadas serão recebidos pela Comissão Especial de Licitação da EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, na data, horário e local a seguir indicados: 
 

Data:  17 de abril de  2017 

Hora: 14:00 h 

Local: Av. Rio Branco nº 1, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. 

 
 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente Licitação a contratação de serviço técnico especializado de 
consultoria em desenvolvimento de modelos matemáticos de programação linear 
utilizando o software AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software). 
O objetivo principal é aperfeiçoar o Modelo de Planejamento do Abastecimento de Derivados 
de Petróleo (PLANDEPE), modelo matemático de programação linear inteira mista 
multiperiodal desenvolvido em AIMMS, por meio da revisão do seu equacionamento 
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matemático atual, bem como do desenvolvimento de novas restrições e funcionalidades, 
conforme as especificações apresentadas no Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 

1.1. ESCOPO DO TRABALHO 

1.1.1. O escopo do serviço a ser realizado pela CONTRATADA deverá contemplar as 
atividades descritas nos 5 (cinco) produtos a seguir: 

Produto I. Melhorias na estrutura geral do modelo integrado de refino e logística 
existente na EPE (PLANDEPE). 

Obs: Inicialmente, será necessário o entendimento detalhado do modelo: 
sua função objetivo, variáveis e restrições, incluindo sets, subsets e 
parâmetros. 
a) Realocar na estrutura do modelo matemático a “Função Objetivo” 
(atualmente na seção “Variáveis”), a “Declaração de Variáveis” (atualmente 
na seção “Restrições”) e outras variáveis/restrições, buscando um padrão 
lógico de construção do modelo; 
b) Revisar as condições de geração de variáveis (utilização do “tal que”, 
“se existe”, etc.), a fim de reduzir o número de variáveis geradas na solução 
do problema; 
c) Criar procedimentos de pré-processamento e de cálculo de domínio das 
variáveis para melhoria de performance; 
d) Substituir as variáveis auxiliares pela sua respectiva definição no 
equacionamento, quando aplicável; 
e) Separar a parcela da função objetivo referente ao custo da logística em 
duas parcelas: logística e comercialização; 

Produto II. Melhorias funcionais no procedimento de otimização. 
a) Permitir a seleção do período a ser otimizado; 
b) Permitir a criação de cenários com variáveis fixadas, como, por 

exemplo, fixar decisões de investimento em períodos determinados; 
c) Permitir o uso de cenários com parametrização dos custos de 

investimentos; 
d) Explicitar o preço sombra de algumas variáveis do modelo, tais como os 

preços dos petróleos e dos derivados e as demandas de derivados. 

Produto III. Melhorias no módulo de logística de distribuição de petróleo e derivados. 
a) Criar o parâmetro “capacidade de transporte” variando no tempo; 
b) Criar a restrição de investimento em dutos excludentes (ou seja, 

somente um dos conjuntos de arcos propostos pode ser escolhido); 
c) Criar a restrição de investimento em duto com troca (ou seja, sempre 

que houver a expansão de um duto, suas características são 
modificadas). 

Produto IV. Melhorias no módulo de refino – Qualidade dos produtos. 
a) Criar as restrições de controle de qualidade de número de cetano e 

densidade para o óleo diesel. 
b) Criar a restrição de controle de qualidade de octanagem para a 

gasolina. 
c) Criar a restrição de controle de qualidade de teor de enxofre para o óleo 

combustível e óleo combustível marítimo (bunker). 
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d) Criar a restrição de abatimento de teor de enxofre nas unidades de 
hidrotratamento. 

Produto V. Workshop. 

Realizar um workshop com a equipe técnica da DPG/SPT, composta de até 
10 (dez) empregados, com o objetivo de: 

a) apresentar as alterações efetuadas no PLANDEPE; 
b) preparar a equipe para usar as principais ferramentas do software 

AIMMS, visando explorar melhor os resultados da nova versão do 
PLANDEPE. 

Os itens a serem abordados no workshop constam no Apenso A do Projeto 
Básico - Anexo I deste Edital. 

1.1.2. A CONTRATADA deverá utilizar a base de dados fornecida pela EPE para 
desenvolvimento dos Produtos I a IV. 

1.1.3. Os Produtos I a IV deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA de acordo com 
as diretrizes da EPE. Para cada Produto, a CONTRATADA deverá submeter sua 
proposta de solução à EPE, para fins de discussão e aprovação prévias, em reunião de 
trabalho presencial nas instalações da EPE, na cidade do Rio de Janeiro, ou por meio de 
videoconferência, com até 4 (quatro) horas de duração, seguindo o cronograma de 
trabalho estabelecido entre as partes, que deverá contemplar a realização dessas 
reuniões de trabalho. 

1.1.4.  As reuniões entre a EPE e a CONTRATADA servirão para o acompanhamento e 
dinamização dos trabalhos e para a apresentação e discussão de resultados 
intermediários e finais. Tais reuniões deverão sempre contemplar um planejamento de 
atividades futuras, de modo a permitir a programação de participação de técnicos da EPE 
nestas ações. 

1.1.5. Em cada reunião podem ser levantadas dúvidas por parte da EPE que deverão 
ser respondidas pela CONTRATADA , quando possível, nas próprias reuniões e deverão 
constar, quando aplicável, de forma escrita nos Produtos a serem entregues. 

1.1.6. Na primeira reunião entre a EPE e a CONTRATADA, serão definidas as datas 
específicas para as entregas dos Produtos I a IV.  

1.1.7. A EPE deverá ter acesso a todas as informações e documentos utilizados na 
elaboração do serviço, além da metodologia utilizada e das premissas adotadas pela 
CONTRATADA. 

1.1.8. Os custos de deslocamento, caso haja, são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1.1.9. Os Produtos I a IV, a serem entregues pela CONTRATADA, deverão apresentar 
de forma clara e inequívoca os testes de validação para cada um dos itens e suas 
respectivas explicações. 

1.1.10. A CONTRATADA deverá entregar uma versão preliminar dos Produtos I a IV, 
para fins de revisão e comentários por parte da EPE. A EPE terá um prazo de 10 dias 
úteis para revisão e comentários, por escrito. Caso não haja expediente na EPE no 10º 
dia útil, será considerado como prazo limite o próximo dia de expediente. A ausência de 
documento de revisão e comentários até este prazo implica na aceitação do produto 
entregue pela CONTRATADA. 
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1.1.11. A CONTRATADA deverá entregar as versões finais dos Produtos I a IV, 
contemplando as revisões apontadas pela EPE na versão preliminar, assim como os 
esclarecimentos de dúvidas adicionais levantadas. 

1.1.12. Tanto a versão preliminar, quanto a versão final dos Produtos I a IV deverão ser 
apresentados sob a forma de relatório redigido em língua portuguesa, sujeito às normas 
ortográficas e gramaticais, no formato do editor de textos Microsoft Word. Os Produtos I 
a IV deverão ser entregues impressos em 2 (duas) cópias, no formato A4, como também 
em meio eletrônico na mídia CD-ROM, DVD-ROM ou pendrive.  

1.1.13. O Produto V será composto por um workshop de 32 horas de duração, a ser 
ministrado nas dependências da EPE, conforme disponibilidade de sala e computadores. 
A EPE fornecerá as licenças para o workshop. As datas do workshop deverão ser 
acordadas em comum acordo pela CONTRATADA e EPE.  

1.1.14. Para o Produto V, a CONTRATADA deverá entregar uma lista de presença dos 
participantes para cada dia do workshop, contendo a carga horária, o conteúdo abordado 
e a assinatura dos participantes presentes. 

 
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
2.1. A Comissão Especial de Licitação receberá os envelopes dos Documentos de Habilitação 
e das Propostas de Preços das Proponentes interessadas em prestar os serviços do objeto 
deste Edital na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

2.2. As Proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, um único envelope contendo os 
Documentos de Habilitação e apresentar as Propostas de Preços, em envelopes separados, 
conforme indicado no item 5 deste Edital. 

 
3. VALOR ESTIMADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor orçado para esta licitação é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
4.1. Poderão participar desta Concorrência as empresas e sociedades especializadas 
interessadas na contratação de serviço técnico especializado de consultoria em 
desenvolvimento de modelos matemáticos de programação linear utilizando o software AIMMS 
(Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software).  

4.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das Proponentes 
às condições deste Edital e de seus Anexos. 

4.3. Ocorrendo qualquer divergência entre o conteúdo das propostas e os termos do Edital e 
seus Anexos, prevalecerão o Edital e seus Anexos. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas ou sociedades: 
a) Em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de 
concordata, ou sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
b) Que não possuam dentre suas finalidades contratuais, comprovado através do 
Contrato Social, atividades pertinentes e compatíveis com as do objeto da presente 
licitação;  
c) Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
d) Que tenham sido suspensas de contratar com a EPE; 
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e) Que sendo Proponentes distintas tenham o mesmo representante; e 
f) Que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

4.5. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento definido no item 
5.1.1 “a”, deste Edital, não inabilitará a Proponente, mas impedirá o seu representante de 
manifestar-se e responder pela representada nas sessões públicas da licitação. 

4.6. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do item 4.4. importará no 
afastamento automático das Proponentes do certame. 

4.7. Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, a EPE 
exigirá da licitante vencedora a prestação de garantia (conforme modelo apresentado no Anexo 
V deste Edital), de acordo com o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no valor equivalente a 5% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato, a ser firmado. 

 
5. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE 
PREÇOS 
5.1. Os interessados em participar da licitação deverão entregar à Comissão Especial de 
Licitação, simultaneamente, na data, horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital, os 
seguintes itens: 

5.1.1. Externamente aos Envelopes nº 1 e 2: 
a) Carta emitida pela Proponente nomeando o seu representante; e 
b) Informações da Proponente, conforme Modelo do Anexo II “a”, deste Edital. 
5.1.2. O Envelope contendo os Documentos de Habilitação e o Envelope contendo a 
Proposta de Preços referentes aos cenários de médio e longo prazos e na avaliação da 
conjuntura econômica nacional e internacional. 

5.2. Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser apresentados à EPE, 
em 1 (uma) via, em envelopes separados, invioláveis e não transparentes, na data, hora e local 
indicado no Preâmbulo deste Edital. 

5.3. Os Envelopes deverão ser identificados externamente da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Ref.: Concorrência nº CO.EPE.001/2017 
Data: ____/_____/2017 - Horário:____ h. 
À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
Av. Rio Branco nº 1, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.090 – 003 
Razão Social da Proponente 
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ENVELOPE Nº 2 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 
Ref.: Concorrência nº CO.EPE.001/2017 
Data: ____/_____/2017 - Horário:____ h. 
À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
Av. Rio Branco nº 1, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.090 – 003 
Razão Social da Proponente 

5.4. Não serão aceitos documentos e propostas: 
a) Transmitidos por fac-símile, telegrama, e-mail ou outra forma de apresentação 

não prevista no presente Edital; 
b) Que deixarem de atender, de qualquer forma, as disposições deste Edital; 
c) Apresentados fora do local, da data e do horário limite; e 
d) Certidões que não indicarem a data de validade, a não ser aquelas que tenham 

sido emitidas nos últimos 120 (cento e vinte) dias em relação à data indicada no 
preâmbulo deste Edital. 

 
6. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os Documentos de Habilitação, a seguir discriminados, deverão ser apresentados em 1 
(uma) via, em original ou cópia autenticada, em Envelope distinto de qualquer outro 
Envelope que contenha Proposta de Preços e etiquetado conforme indicado no item 5.3, deste 
Edital. Solicita-se que todos os documentos sejam numerados em forma sequencial. 

Observações: Os Proponentes deverão apresentar todos os documentos abaixo listados.  
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6.1.1 Relativo à Qualificação Técnica  

a) Qualificação Técnica da Proponente 
A PROPONENTE deverá comprovar através de, pelo menos, 1 (um) atestado, emitido 
por entidade pública ou privada, ter experiência prévia na execução de projetos de 
desenvolvimento de modelos de programação linear inteira mista de grande porte em 
AIMMS. 
 
Obs 1: 
A comprovação da qualificação técnica da PROPONENTE dar-se-á durante a etapa de 
habilitação do processo licitatório. 

b) Qualificação da Equipe Técnica 
A equipe técnica da licitante vencedora deverá ser composta, minimamente, de pelo 
menos de 01 (um) profissional sênior com a seguinte qualificação mínima: 
a. formação de nível superior na área de conhecimento das Engenharias ou das 
Ciências Exatas e da Terra (exceto nas subáreas da Astronomia, das Geociências e da 
Oceanografia), segundo a classificação vigente da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação (MEC); e 
b. ampla e notória experiência no desenvolvimento de modelos de programação 
linear inteira mista de grande porte utilizando o software AIMMS. 
Obs 2: 

a) A comprovação da qualificação técnica dos demais membros da equipe 
técnica dar-se-á antes da assinatura do contrato. 

b) O Profissional Sênior deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro da 
empresa (*) e não poderá ocupar outra função no Contrato. 

(*) A comprovação se fará através do respectivo vínculo profissional, ou 
seja, por cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de 
empregado, ou de Contrato de prestação de serviço, ou do Contrato Social 
da licitante em que conste o profissional como sócio. 

c) A licitante vencedora deverá apresentar declaração formal, emitida pelo 
representante legal da empresa, de que apresentará, quando convocado pela 
EPE, a composição da equipe técnica e respectiva comprovação da formação 
e experiência dos profissionais, conforme descrito no item 4 do Projeto Básico, 
Anexo I do Edital de Licitação. 

d) A licitante vencedora terá 5 (cinco) dias, contados a partir da convocação da 
EPE, para apresentar a composição da equipe técnica e respectiva 
comprovação da formação e experiência dos profissionais. O prazo poderá ser 
prorrogado exclusivamente à critério da EPE mediante justificativa da empresa 
e aceita pela EPE. 

e) O descumprimento à convocação acima estabelecida, sem a devida 
justificativa aceita pela EPE ou a não comprovação da Equipe Técnica, 
implicará na perda do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas na legislação.  

 
Observação: Atestados de Capacidade Técnica 

A comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita através de 
apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito 
público ou privado, ou por órgãos públicos da administração direta ou indireta, conforme 
definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°, devidamente registrado no CREA ou entidade 
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profissional competente, quando aplicável. Nos atestados, deverá constar a descrição 
dos serviços já executados, os nomes dos profissionais, assim como a indicação 
explícita das funções por eles exercidas. 

6.1.2. Relativo à Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresário ou de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.3. Relativo à Regularidade Fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
Proponente; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
Proponente; 

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

i) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (Certidão de Débitos 
Trabalhistas - Lei nº 12.440/2011) 

j) Prova de inexistência de registros impeditivos da contratação perante o Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU - Lei nº 8.666/1993, art. 97, caput 
e parágrafo único), verificada em www.portaltransparencia.gov.br 

k) Prova de inexistência de registros impeditivos da contratação por improbidade 
administrativa perante o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa/CNJ - Lei nº 8.666/1993, art. 97, caput e parágrafo único) 
verificada em www.cnj.jus.br 
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6.1.4. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da Proponente;  

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do último exercício social, 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 

b.1) Quando Sociedade Anônima, a Proponente deverá apresentar o Balanço 
Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em Diário 
Oficial e jornais de grande circulação, na forma do art. 289, caput, da Lei 
6.404/76.   
b.2.) Quando constituída sob outra forma societária que não a de Sociedade 
Anônima, deverá a Proponente apresentar o Balanço acompanhado de cópia do 
Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, de 
acordo com o art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei 486/69, autenticado pelo órgão 
competente do Registro do Comércio ou pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
- RCPJ. 
b.3) Sendo a sociedade empresária optante pelo SIMPLES, e desde que o objeto 
da licitação seja compatível com este regime tributário, ou quando a empresa for 
optante pelo Lucro Presumido, e quando não mantiver Livro Diário, deverá a 
Proponente apresentar seu Balanço registrado no órgão competente e sua 
qualificação econômica se dará levando em consideração o patrimônio líquido do 
Balanço Patrimonial apresentado. 

c) Demonstração do atendimento da exigência de patrimônio líquido equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, ou seja, R$ 19.000,00 (dezenove mil 
e reais), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei.  

6.1.5. Demais Documentos 

a) Declaração que cumpre o disposto no artigo 27, V, da Lei 8666/93, conforme Modelo 
do Anexo II “b” deste Edital. 

b) Declaração de Nepotismo, em atendimento ao disposto nos artigos 3º e 7º do Decreto 
nº 7.203/2010, conforme Modelo do Anexo II “c” deste Edital”. 

6.1.6. Relativo a MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Documentos relativos a MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para as demais empresas, mesmo que a regularidade fiscal 
apresente alguma restrição. 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da EPE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado à EPE convocar as licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

 
7. CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 

7.1. Deverão ser apresentadas, em papel timbrado da licitante, em idioma português, 
admitindo-se tão somente as expressões técnicas de uso corrente em língua estrangeira, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas pelo representante legal 
ou procurador da licitante. 
7.2. Deverão atender a todos os itens, requisitos e especificações constantes deste Edital e 
seus Anexos, cabendo à Comissão Especial de Licitação relevar ou não, eventuais falhas 
formais. 
7.3. Não serão considerados, para efeito de desclassificação, erros de digitação ou ausência 
de palavras que, em função de características inerentes ao objeto ofertado, não comprometam 
a proposta. 
 
8. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada, em Envelope distinto, conforme item 5.3., 
deste Edital. 
8.2. A Proposta de Preços deverá informar o valor total proposto e deve ser preenchida 
estritamente de acordo com o Modelo do Anexo III, deste Edital.  
8.3. A proposta deverá atender integralmente às disposições do Edital e de seus Anexos, bem 
como considerar as condições neles estabelecidas. Não deverá conter alternativas, 
observações, erros ou rasuras.    
8.4. O não preenchimento completo das planilhas citadas no Anexo III constituirá motivo para 
desclassificação da proposta. 
8.5. A licitante deverá considerar no cálculo dos valores a serem apresentados na Planilha de 
sua proposta, os preços em reais, que deverão contemplar a totalidade dos custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços a serem contratados, tais como encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, encargos e contribuições parafiscais, tributos, despesas 
financeiras, operacionais e administrativas, lucro e quaisquer outras aqui não mencionadas, 
porém relacionadas com a prestação dos serviços, de acordo com o especificado no Modelo de 
Contrato, Anexo IV deste Edital. Quaisquer custos ou despesas omitidos ou incorretamente 
cotados serão considerados como incluídos no preço total proposto. 
8.6. A EPE poderá, a qualquer tempo, solicitar a composição detalhada dos custos 
apresentados na proposta. 
8.7. Em caso de divergência: 

• Entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;  

• Entre os preços parciais da Planilha de Preços e o preço global proposto, 
prevalecerá o preço global;  

• Entre o conteúdo da Planilha de Preços e o de outras partes da proposta, 
prevalecerá o primeiro. 

8.8. Para efeito de julgamento, a cotação apresentada será da exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 
para mais ou para menos. 
8.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
8.10. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
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8.11. Havendo defeito na proposta decorrente de custos e despesas diretos ou indiretos, ou, 
ainda, por omissão de quaisquer tributos, não poderão ser cogitados pleitos de acréscimos, a 
esse ou quaisquer títulos, devendo os materiais e serviços ser fornecidos sem ônus adicionais. 
 
9. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

9.1. Os Envelopes nº 1 e 2 serão recebidos, em sessão pública, por membros da Comissão 
Especial de Licitação no local, dia e hora previstos no preâmbulo deste Edital, quando será 
aberto o Envelope Nº1. 
9.2. A Comissão Especial de Licitação procederá ao exame da documentação contida no 
Envelope Nº 1. Encerrado o exame, o resultado será divulgado mediante aviso publicado, uma 
única vez, no Diário Oficial da União, informando, também, dia, hora e local para a sessão 
pública de abertura dos Envelopes Nº 2 (Proposta de Preços), das empresas habilitadas. 
9.3. O Envelope Nº 2 será devolvido intacto às Proponentes inabilitadas, desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação. 
9.4. A EPE não assumirá qualquer responsabilidade pela abertura de envelopes que não 
mostrem a correta identificação ou que sejam entregues em outro local e horário que não o 
descrito no preâmbulo deste Edital. 
 
10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O julgamento da presente licitação obedecerá ao critério de Menor Preço. 
10.2. Será desclassificada a proposta que: 

a) Não atender aos termos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 
b) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
c) Apresentar preços inexequíveis; 
d) Apresentar preço total superior ao valor orçado no item 3.1., deste Edital; 

10.3. Será declarada vencedora a Proponente habilitada, cuja proposta esteja classificada e 
que apresentar o menor preço global. 

 
11. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. O resultado do julgamento das propostas, após homologação, será publicado no Diário 
Oficial da União, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos. 
11.2. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou apreciados e decididos os 
recursos eventualmente formulados, a Proponente vencedora será convocada, por escrito, 
para que venha assinar o Contrato, em 2 (duas) vias, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias da 
data da convocação. 
11.3. A Proponente vencedora, quando convocada para assinatura do Contrato, deverá 
comprovar estar em dia com suas obrigações fiscais de acordo com o item 6.1.3. 
 
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Dos atos administrativos praticados pela Comissão Especial de Licitação no certame 
licitatório, caberá recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
do ato ou lavratura da ata, conforme previsto no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
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12.2. O prazo de recurso será contado a partir da data de publicação, no Diário Oficial da 
União, dos atos que o ensejar, data a partir da qual os autos do processo licitatório estarão 
franqueados aos interessados e observará o disposto no art. 110 da Lei 8666/93. 
12.3. Os recursos deverão ser entregues por escrito na Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE, diretamente à Comissão Especial de Licitação, situada na Av. Rio Branco nº 1, 9º andar – 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, nos dias úteis no horário de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 
horas. 
12.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos por meio de via fac-símile, e-mail ou após 
vencidos os respectivos prazos legais. 
12.5. As solicitações de acesso aos autos, bem como cópias de documentos do processo, 
deverão ser efetuadas, por escrito, segundo as modalidades e endereços que se encontram 
indicados no item 16.3., deste Edital. 
 
14. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. O prazo de vigência contratual é de 07 (sete) meses, contados a partir da assinatura do 
Contrato. 
 
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com o definido na CLÁUSULA 
OITAVA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do Modelo de Contrato - Anexo 
IV, deste Edital, em até 30 (trinta) dias após a aprovação pela EPE do relatório objeto da 
fatura/nota fiscal referente aos serviços.  
15.2. As condições de recebimento de produtos para fins de pagamento estão previstas no 
item 9 do Projeto Básico, Anexo I deste Edital. 
 
16. EDITAL - OBTENÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

16.1. O Edital pode ser obtido nas dependências da EPE, no endereço que se encontra 
indicado no item 16.3., abaixo, ou através da Internet.  

16.1.1. Obtenção do Edital via Internet: Para obter o Edital, pela Internet, a empresa 
interessada deverá fazer a sua solicitação pelo e-mail editais@epe.gov.br, mencionar o 
número desta licitação (Concorrência CO.EPE.001/2017) e prestar as seguintes 
informações: 
1 - Razão Social;  
2 - Nº do CNPJ do MF;  
3 - Endereço completo (Logradouro, Bairro, Cidade, Estado e CEP);  
4 - Telefone; 
5 - Fax;  
6 - E-mail;  
7 - Nome e cargo da pessoa credenciada para recebimento de correspondência. 

16.2. Caso a EPE venha a emitir suplementos, alterações e/ou esclarecimentos ao Edital, estes 
serão disponibilizados, permanentemente, no “site” da EPE www.epe.gov.br, seção “Licitações” 
/ “Licitações em andamento”, e na Superintendência de Recursos Logísticos, da EPE sita na Av 
Rio Branco, nº 1, 9º. andar- Rio de Janeiro, RJ. 

16.2.1. É de responsabilidade da Proponente manter-se atualizada de quaisquer 
alterações e/ ou esclarecimentos sobre o Edital, através de consulta permanente ao “site” 
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acima indicado, não cabendo à EPE a responsabilidade pela não observância desse 
procedimento. 

16.3. Caso surjam dúvidas com relação ao conteúdo do Edital, a Proponente poderá consultar 
a EPE, por escrito, segundo uma das seguintes modalidades:  
Por e-mail: editais@epe.gov.br 
Por fax: (21) 3512-3198 
Por carta: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

 Superintendência de Recursos Logísticos 
 Avenida Rio Branco, nº1 – 9º andar 
 CEP 20090-003 - Rio de Janeiro - RJ  

16.4. Na correspondência deverá ser indicado o número desta licitação e o seu objeto, 
devendo a mesma ser recebida pela EPE em até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista 
para a sessão pública de entrega da Documentação de Habilitação e das Propostas de Preços.  

16.5. No caso de esclarecimentos sobre o Edital, a resposta da EPE não identificará a fonte 
que os solicitou.  

16.6. Não deverão ser considerados pelos participantes, na formulação de suas propostas, 
quaisquer informações ou esclarecimentos obtidos de forma diversa da estabelecida acima. 

 

17. IMPUGNAÇÃO 

17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou 
irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.  

17.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

17.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º 
do art. 113 da referida Lei. 

17.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada à Superintendência de 
Recursos Logísticos, da EPE sita na Av Rio Branco, nº 1, 9º. andar- Rio de Janeiro/RJ, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. As Proponentes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 
informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a 
execução dos serviços, seus custos e prazos de execução, cientes de que os serviços deverão 
ser realizados conforme disposições contidas neste Edital e seus Anexos, particularmente, nos 
seus Anexo I – Projeto Básico e seus Apensos, e Anexo IV - Modelo de Contrato, deste Edital. 

18.2. Caberá à licitante vencedora a responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do Contrato, em atendimento ao disposto no artigo 2º, § 2º, 
inciso I da Portaria MP nº 409/2016. 

18.3. Os modelos de Declarações e Proposta foram inseridos no Edital com o objetivo de 
padronizar as informações apresentadas, facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

Serviços técnicos especializados em 
desenvolvimento de modelo matemático de 

programação linear utilizando o software AIMMS 

CONDIÇÕES GERAIS 

CO.EPE.001/2017 

Pág. 15 / 47 

 

Comissão Especial de Licitação e evitar que os licitantes sejam inabilitados em razão de falhas 
ou insuficiência nas informações indicadas. Caso sejam apresentados documentos com 
formatação diversa, estes deverão contemplar as informações mínimas necessárias à 
comprovação das exigências para efeitos de habilitação. 

18.4. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus 
anexos serão dirimidas pela Comissão Especial de Licitação, conforme item 16.3., deste Edital.  

18.5. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise das propostas, a interferência de pessoas estranhas à Comissão 
Especial de Licitação, a qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pela 
própria Comissão. 

18.6. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, conforme se trate de impugnação, 
recursos, representação ou pedido de reconsideração, será feita em dias úteis e dela será 
excluída a data de início e incluída a data do vencimento. 

18.7. A eventual alteração deste Edital em data anterior àquela fixada para abertura do 
envelope de habilitação implicará na fixação de outra data e de novo texto terá divulgação 
idêntica à que for dada a este, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

18.8. À EPE fica reservado o direito de revogar, no todo ou em parte, esta licitação por razões 
de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que 
disso resulte, para qualquer interessado, direito a ressarcimento ou indenização. 

18.9. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, inclusive mediante consultas públicas a sítios mantidos na Internet, vedada a 
inclusão posterior de informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta. 

18.10. A Proponente deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a 
EPE, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do resultado da 
licitação. 

18.11. Na eventualidade de todas as Proponentes serem inabilitadas ou todas as propostas 
serem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar prazo de 8 (oito) dias 
úteis, para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que as desclassificaram. 

18.12. Além da aceitação das demais condições deste Edital e seus Anexos, a apresentação 
dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços: 

a) Implicará a integral e irretratável aceitação dos termos e condições estabelecidos neste 
Edital, bem como pleno conhecimento das condições de execução do objeto, e ainda que a 
Proponente, também, possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação; 

b) Indicará também, sob as penalidades da lei, que a Proponente não possui dirigentes, 
sócios, gerentes, consultores e demais empregados com qualquer vínculo empregatício 
com a administração pública direta federal, estadual ou municipal ou qualquer órgão ou 
entidade vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e/ou com a EPE (em atenção ao art. 
9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993); e que também não possui em seus quadros, familiar de 
agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança, na EPE, conforme 
vedação no art. 7º do Decreto nº 7.203/2010; 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

Serviços técnicos especializados em 
desenvolvimento de modelo matemático de 

programação linear utilizando o software AIMMS 

CONDIÇÕES GERAIS 

CO.EPE.001/2017 

Pág. 16 / 47 

 

c) Declarará, expressamente, sob as penalidades da lei, que não está sendo punida com 
suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração; 

d) Declarará, expressamente, sob as penalidades da lei, que não existem fatos impeditivos 
de sua participação na presente licitação e se compromete a comunicar à EPE qualquer 
fato que venha a comprometer sua habilitação, inclusive durante a execução do Contrato; 

e) Indicará que a Proponente considerou, no cálculo do valor apresentado em sua proposta, 
o preço em R$ (reais), computando a totalidade dos custos diretos e indiretos envolvidos na 
prestação dos serviços, inclusive tributos, taxas, contribuições parafiscais e demais 
encargos de natureza trabalhista, tributária ou previdenciária, despesas administrativas, 
despesas financeiras, despesas operacionais e lucro, e tudo o mais necessário à execução 
do Contrato; 

f) Indicará que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da data limite de apresentação das propostas, podendo ser prorrogado por igual período 
mediante solicitação da EPE; 

g) Indicará que a Proponente tem conhecimento de que, por força do Decreto Municipal nº. 
28.248/2007, do Município do Rio de Janeiro, a EPE está obrigada a reter, a partir de 
1/9/2007, o Imposto Sobre Serviço – ISS das empresas com domicílio fiscal fora do 
Município do Rio de Janeiro, que prestam serviço para este município e que não estejam 
em situação regular no CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros 
Municípios), devendo, portanto, a Proponente vencedora desta licitação que não possua 
domicílio fiscal no Município do Rio de Janeiro, providenciar o seu cadastramento no citado 
município (http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a fim de evitar que a EPE faça a retenção do 
referido tributo. Tal retenção do ISS, quando devida, será efetuada na data em que o 
pagamento for realizado; 

h) Tornará evidente que a Proponente examinou minuciosamente toda a documentação 
deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a 
Proponente obteve da Comissão Especial de Licitação, satisfatoriamente, todas as 
informações, suplementos e esclarecimentos, tudo resultando suficiente para a elaboração 
da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme item 4.2. 
deste Edital. 

18.13. O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente desta licitação é o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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RELAÇÃO DE ANEXOS E APENSO: 
 
ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

• APENSO A 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

a) Informações da Proponente 
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Rio de Janeiro, 10 de março de 2017. 
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Álvaro Henrique Matias Pereira  
Diretor de Gestão Corporativa 

 



 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

Serviços técnicos especializados em 
desenvolvimento de modelo matemático de 

programação linear utilizando o software AIMMS 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

CO.EPE.001/2017 

Pág. 18 / 47 

 

 
 

1. OBJETIVO 

1.1. Trata-se de contratação de serviço técnico especializado de consultoria em 
desenvolvimento de modelos matemáticos de programação linear utilizando o software 
AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software).  O objetivo principal 
desta contratação é aperfeiçoar o Modelo de Planejamento do Abastecimento de 
Derivados de Petróleo (PLANDEPE), modelo matemático de programação linear inteira 
mista multiperiodal desenvolvido em AIMMS, por meio da revisão do seu 
equacionamento matemático atual, bem como do desenvolvimento de novas restrições 
e funcionalidades. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O PLANDEPE, desenvolvido e implementado em 2006/2007, é utilizado pela área de 
Abastecimento da Superintendência de Petróleo (SPT) da Diretoria de Estudos do 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 
consonância com suas atribuições institucionais, para realizar as projeções de oferta de 
derivados de petróleo no âmbito do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do 
Plano Nacional de Energia (PNE), estudos técnicos que subsidiam o Ministério de Minas 
e Energia (MME) no planejamento energético nacional de longo prazo. 

2.2. Ao longo de 10 anos de utilização do PLANDEPE, a DPG/SPT- Abastecimento 
identificou a necessidade de realizar alguns aperfeiçoamentos nesse modelo. 

2.3. A contratação do serviço em questão deve-se à necessidade de conhecimento 
específico no desenvolvimento de modelos de programação linear de grande porte em 
AIMMS, para aplicação aos problemas de planejamento de longo prazo do 
abastecimento de derivados de petróleo no Brasil. Cabe destacar que atualmente não 
temos como promover este serviço internamente por falta de profissionais com 
capacitação específica em AIMMS na Superintendência de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (STI) para prover o aperfeiçoamento do PLANDEPE. 

2.4. Assim, com a contratação desse serviço, será possível melhorar as projeções de oferta 
de derivados de petróleo obtidas a partir do PLANDEPE. 

 

3. ESCOPO DO TRABALHO 

3.1. O escopo do serviço a ser realizado pela CONTRATADA deverá contemplar as 
atividades descritas nos 5 (cinco) produtos a seguir:  

Produto I.  Melhorias na estrutura geral do modelo integrado de refino e logística 
existente na EPE (PLANDEPE). 

Obs: Inicialmente, será necessário o entendimento detalhado do modelo: 
sua função objetivo, variáveis e restrições, incluindo sets, subsets e 
parâmetros. 

a) Realocar na estrutura do modelo matemático a “Função Objetivo” 
(atualmente na seção “Variáveis”), a “Declaração de Variáveis” 
(atualmente na seção “Restrições”) e outras variáveis/restrições, 
buscando um padrão lógico de construção do modelo; 
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b) Revisar as condições de geração de variáveis (utilização do “tal que”, 
“se existe”, etc.), a fim de reduzir o número de variáveis geradas na 
solução do problema; 

c) Criar procedimentos de pré-processamento e de cálculo de domínio 
das variáveis para melhoria de performance; 

d) Substituir as variáveis auxiliares pela sua respectiva definição no 
equacionamento, quando aplicável; 

e) Separar a parcela da função objetivo referente ao custo da logística 
em duas parcelas: logística e comercialização; 

Produto II.     Melhorias funcionais no procedimento de otimização. 

a) Permitir a seleção do período a ser otimizado; 
b) Permitir a criação de cenários com variáveis fixadas, como, por 

exemplo, fixar decisões de investimento em períodos determinados; 
c) Permitir o uso de cenários com parametrização dos custos de 

investimentos; 
d) Explicitar o preço sombra de algumas variáveis do modelo, tais como 

os preços dos petróleos e dos derivados e as demandas de 
derivados. 

Produto III. Melhorias no módulo de logística de distribuição de petróleo e derivados. 

a) Criar o parâmetro “capacidade de transporte” variando no tempo; 
b) Criar a restrição de investimento em dutos excludentes (ou seja, 

somente um dos conjuntos de arcos propostos pode ser escolhido); 
c) Criar a restrição de investimento em duto com troca (ou seja, sempre 

que houver a expansão de um duto, suas características são 
modificadas). 

Produto IV.    Melhorias no módulo de refino – Qualidade dos produtos. 

a) Criar as restrições de controle de qualidade de número de cetano e 
densidade para o óleo diesel. 

b) Criar a restrição de controle de qualidade de octanagem para a 
gasolina. 

c) Criar a restrição de controle de qualidade de teor de enxofre para o 
óleo combustível e óleo combustível marítimo (bunker). 

d) Criar a restrição de abatimento de teor de enxofre nas unidades de 
hidrotratamento. 

Produto V.    Workshop. 

Realizar um workshop com a equipe técnica da DPG/SPT, composta de 
até 10 (dez) empregados, com o objetivo de: 

a) apresentar as alterações efetuadas no PLANDEPE; 
b) preparar a equipe para usar as principais ferramentas do software 

AIMMS, visando explorar melhor os resultados da nova versão do 
PLANDEPE. 

Os itens a serem abordados no workshop constam no ANEXO A deste 
Projeto Básico. 
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3.2. A CONTRATADA deverá utilizar a base de dados fornecida pela EPE para 
desenvolvimento dos Produtos I a IV. 

3.3. Os Produtos I a IV deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA de acordo com as 
diretrizes da EPE. Para cada Produto, a CONTRATADA deverá submeter sua proposta 
de solução à EPE, para fins de discussão e aprovação prévias, em reunião de trabalho 
presencial nas instalações da EPE, na cidade do Rio de Janeiro, ou por meio de 
videoconferência, com até 4 (quatro) horas de duração, seguindo o cronograma de 
trabalho estabelecido entre as partes, que deverá contemplar a realização dessas 
reuniões de trabalho. 

3.4. As reuniões entre a EPE e a CONTRATADA servirão para o acompanhamento e 
dinamização dos trabalhos e para a apresentação e discussão de resultados 
intermediários e finais. Tais reuniões deverão sempre contemplar um planejamento de 
atividades futuras, de modo a permitir a programação de participação de técnicos da 
EPE nestas ações. 

3.5. Em cada reunião podem ser levantadas dúvidas por parte da EPE que deverão ser 
respondidas pela CONTRATADA, quando possível, nas próprias reuniões e deverão 
constar, quando aplicável, de forma escrita nos Produtos a serem entregues. 

3.6. Na primeira reunião entre a EPE e a CONTRATADA, serão definidas as datas 
específicas para as entregas dos Produtos I a IV.  

3.7. A EPE deverá ter acesso a todas as informações e documentos utilizados na 
elaboração do serviço, além da metodologia utilizada e das premissas adotadas pela 
CONTRATADA. 

3.8. Os custos de deslocamento, caso haja, são de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.9. Os Produtos I a IV, a serem entregues pela CONTRATADA, deverão apresentar de 
forma clara e inequívoca os testes de validação para cada um dos itens e suas 
respectivas explicações. 

3.10. A CONTRATADA deverá entregar uma versão preliminar dos Produtos I a IV, para fins 
de revisão e comentários por parte da EPE. A EPE terá um prazo de 10 dias úteis para 
revisão e comentários, por escrito. Caso não haja expediente na EPE no 10º dia útil, 
será considerado como prazo limite o próximo dia de expediente. A ausência de 
documento de revisão e comentários até este prazo implica na aceitação do produto 
entregue pela CONTRATADA. 

3.11. A CONTRATADA deverá entregar as versões finais dos Produtos I a IV, contemplando 
as revisões apontadas pela EPE na versão preliminar, assim como os esclarecimentos 
de dúvidas adicionais levantadas. 

3.12. Tanto a versão preliminar, quanto a versão final dos Produtos I a IV deverão ser 
apresentados sob a forma de relatório redigido em língua portuguesa, sujeito às normas 
ortográficas e gramaticais, no formato do editor de textos Microsoft Word. Os Produtos 
I a IV deverão ser entregues impressos em 2 (duas) cópias, no formato A4, como 
também em meio eletrônico na mídia CD-ROM, DVD-ROM ou pendrive.  

3.13. O Produto V será composto por um workshop de 32 horas de duração, a ser ministrado 
nas dependências da EPE, conforme disponibilidade de sala e computadores. A EPE 
fornecerá as licenças para o workshop. As datas do workshop deverão ser acordadas 
em comum acordo pela CONTRATADA e EPE.  
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3.14. Para o Produto V, a CONTRATADA deverá entregar uma lista de presença dos 
participantes para cada dia do workshop, contendo a carga horária, o conteúdo 
abordado e a assinatura dos participantes presentes. 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. O serviço de desenvolvimento de modelos de programação matemática, em particular 
de programação linear inteira mista de grande porte em AIMMS, para aplicação aos 
problemas de planejamento de longo prazo do abastecimento de derivados de petróleo 
no Brasil, constitui um serviço com elevado grau de especialização. A experiência em 
programação inteira mista especificamente é necessária porque o Modelo de 
Planejamento do Abastecimento de Derivados de Petróleo (PLANDEPE) é um modelo 
de decisão que contém variáveis contínuas e inteiras. 

4.2. Assim, justifica-se a exigência de qualificação técnica mínima compatível com a 
complexidade do serviço a ser contratado.  

4.3. Requer-se, portanto, a comprovação, por parte da CONTRATADA, da experiência 
prévia na execução de projetos de desenvolvimento de modelos de programação linear 
inteira mista de grande porte em AIMMS. 

4.4. Além disso, a equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta pelo menos de 01 
(um) profissional sênior com a seguinte qualificação mínima: 

a) formação de nível superior na área de conhecimento das Engenharias ou das 
Ciências Exatas e da Terra (exceto nas subáreas da Astronomia, das Geociências 
e da Oceanografia), segundo a classificação vigente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação 
(MEC); e 
b) ampla e notória experiência no desenvolvimento de modelos de programação 
linear inteira mista de grande porte utilizando o software AIMMS. 

4.5. O profissional sênior a que se refere o item anterior ficará responsável, perante a EPE, 
pela coordenação dos trabalhos e responderá pela organização das reuniões, prestação 
de informações acerca dos produtos conforme descrito no item 3.1 deste Projeto 
Básico, execução dos trabalhos e cumprimento do cronograma estabelecido entre as 
partes. 

4.6. Os demais membros da equipe técnica com atribuição principal de executar atividades 
utilizando o software AIMMS deverão comprovar formação de nível superior na 
mesma área de conhecimento exigida para o profissional sênior e experiência no 
desenvolvimento de modelos de programação linear inteira mista de grande porte 
utilizando o software AIMMS. 

4.7. A CONTRATADA não poderá alterar o profissional sênior designado para coordenação 
dos trabalhos, conforme descrito no item anterior, até o término da vigência do contrato, 
tendo em vista que uma eventual substituição desse profissional por outro, ainda que 
este possua a mesma qualificação, poderá comprometer o cronograma de execução do 
serviço. A CONTRATADA poderá alterar o coordenador excepcionalmente em casos 
fortuitos ou de força maior, mediante aceite da EPE para o novo profissional indicado 
para coordenar os trabalhos em substituição ao anterior. 

4.8. Toda a comprovação de capacitação da CONTRATADA (item 4.3.) e dos membros da 
equipe técnica (itens 4.4. e 4.6.) deverá ser realizada por meio da apresentação de 
certidões ou atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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Na comprovação da CONTRATADA, deverá constar a descrição do(s) serviço(s) 
executado(s). A comprovação dos membros da equipe técnica deverá ser individual, 
constar o nome do profissional e indicar explicitamente a função por ele exercida, bem 
como as atividades por ele desenvolvidas na execução do(s) serviços(s). Os 
profissionais deverão comprovar sua formação por meio da apresentação de diploma 
(itens 4.4. e 4.6.). 

4.9. A comprovação da qualificação técnica da CONTRATADA dar-se-á durante a etapa de 
habilitação do processo licitatório.  

4.10. A comprovação da qualificação técnica do profissional sênior e dos demais membros da 
equipe dar-se-á antes da assinatura do contrato, quando solicitado pela EPE. 

4.11. A comprovação da qualificação técnica dos demais membros da equipe técnica dar-se-á 
antes da assinatura do contrato, quando solicitado pela EPE. 

 

5. VALOR ORÇADO 

5.1. O valor orçado para a execução de serviço técnico especializado de consultoria em 
desenvolvimento de modelo matemático de programação linear inteira mista, utilizando 
o software AIMMS, conforme o escopo descrito no item 3, é de R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais), incluídos todos os tributos. 

5.2. Estão também incluídos no preço final de contratação todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive eventuais custos de viagem, necessários ao cumprimento fiel e 
integral da prestação dos serviços especificados neste Projeto Básico.  

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PAGAMENTOS 

6.1. Acerca do cronograma de execução do serviço, a data da primeira reunião entre a EPE 
e a CONTRATADA a que se refere o item 3.6. deste Projeto Básico, deverá ocorrer em 
até 15 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, conforme 
apresentado na Tabela 1 abaixo. 

6.2. O serviço a ser desenvolvido pela CONTRATADA deverá ser executado de maneira a 
atender o cronograma de entrega dos Produtos I, II, III, IV e V, conforme apresentado 
na Tabela 1. Considera-se que os prazos são contados em dias corridos, a partir da 
assinatura do instrumento contratual. Os percentuais a serem recebidos pela 
CONTRATADA, aplicados sobre o valor global da contratação, para a entrega de cada 
Produto, também são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1: Cronograma de entrega dos produtos e pagamentos 

                  Evento 

Produto 
Prazo de Entrega 

Percentual de 
Pagamento 

REUNIÃO 15 dias - 

PRODUTO I 45 dias 20% 

PRODUTO II 75 dias 20% 

PRODUTO III 105 dias 20% 

PRODUTO IV 135 dias 20% 
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PRODUTO V 165 dias 20% 

6.3. O prazo total estimado de execução do contrato será de 165 (cento e sessenta 
e cinco) dias corridos e a vigência do contrato será de 07 (sete) meses, 
contados a partir de sua assinatura. 

 

7. FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS 

7.1. O aceite da EPE dar-se-á em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento das 
versões finais de cada Produto, desde que estejam em conformidade com 
este Projeto Básico e com as boas normas técnicas e científicas aplicáveis ao 
objeto de contratação. 

7.2. Caso não haja expediente na EPE na data de entrega ou aceite, a entrega do 
Produto ou o recebimento do aceite poderão ocorrer no próximo expediente 
da EPE, sem as sanções previstas no item 8 deste Projeto Básico.  

7.3.  Em caso de inadequação do Produto, a EPE deverá comunicar por escrito 
elencando a necessidade de revisão e comentários. A ausência desta 
comunicação implica na aceitação do produto, conforme item 3.10. 

7.4. Em caso de inadequação do Produto entregue, a CONTRATADA terá 10 
(dez) dias úteis, a contar do aviso de recusa, para reapresentar o material nos 
moldes observados neste Projeto Básico, sem prejuízo dos prazos de entrega 
dos demais Produtos. Persistindo a inadequação, poderão ser aplicadas 
multas e sanções administrativas similares às decorrentes da ausência de 
entrega (considerando a segunda recusa como a data base dos cálculos das 
multas e sanções administrativas).  

 

8. MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a CONTRATADA  
ficará sujeita às seguintes penalidades, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do respectivo 
Produto, nos termos da tabela da Cláusula Sexta deste contrato, em caso 
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias sendo que, após o décimo quinto dia, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, a critério da EPE, de 
forma a configurar, nesta hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do respectivo produto, nos 
termos da tabela da Cláusula Sexta deste contrato, em caso de atraso na 
sua execução por período superior ao previsto na alínea b deste item, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 

d) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida;  
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e) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar 
com a EPE, por um período não superior a 02 (dois) anos. 

8.2. As multas previstas neste Termo de Referência poderão ser descontadas de 
qualquer valor devido à CONTRATADA  ou cobradas mediante processo de 
execução, na forma da Lei Processual Civil. 

8.3. A aplicação das penalidades estabelecidas no item 8.1 não impede que a EPE 
rescinda unilateralmente o Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 

 

9. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E CONDIÇÕES COMERCIAIS 

9.1. Elaboração da proposta 

A PROPONENTE (CONTRATADA) deverá formular sua proposta de preço de acordo 
com o modelo constante no ANEXO III deste Edital. 

9.2. Condições de Faturamento e Pagamento 
a) O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos contados 
da data do recebimento dos documentos de cobrança, após aprovação dos 
Produtos pela EPE; 

b) Constitui-se como evidência objetiva para a realização do pagamento da 
consultoria a emissão de documento pela EPE, confirmando a satisfatória 
conclusão do trabalho e do fornecimento do produto correspondente; 

c) Os documentos de cobrança não serão aceitos antes da ocorrência dos 
eventos que autorizam o faturamento, quais sejam a entrega e a aceitação dos 
Produtos I, II, III, IV e V, e deverão ser apresentados no local e endereço 
indicados no item 9.4;  

d) O faturamento será autorizado após o cumprimento dos eventos 
contratuais vinculados (entrega e aceite dos Produtos referentes aos serviços 
contratados), para pagamento por ordem de crédito, efetuada diretamente na 
conta bancária, agência e banco da CONTRATADA, a serem indicados nos 
seus documentos; 

e) A EPE pagará pelo serviço objeto desta proposta: 20% do valor do contrato 
após apresentação e aceitação pela EPE do Produto I, 20% após 
apresentação e aceitação pela EPE do Produto II, 20% após apresentação e 
aceitação pela EPE do Produto III, 20% após apresentação e aceitação pela 
EPE do Produto IV e o saldo após a apresentação e aceitação pela EPE do 
Produto V; 

f) Os pagamentos somente serão efetuados após prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), à Secretaria da Receita Federal do Brasil e débitos trabalhistas (Lei nº 
12.440/2011); 

g) O pagamento fica condicionado à aceitação de cada um dos Produtos 
finais pela EPE, sendo que a mesma terá um prazo de até 10 (dez) dias úteis 
para dar o seu aceite ou solicitar as complementações, correções ou ajustes 
que se fizerem necessários, conforme item 7.3. Caso haja necessidade de 
nova entrega do produto, o prazo para o aceite será de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da entrega do documento de revisão e comentários da EPE. 
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9.3. Tributos, Encargos e Retenções 
a) Todos os tributos e encargos incidentes, de qualquer natureza, já estão 
inclusos no preço total da proposta, não cabendo à EPE o pagamento e/ou 
reembolso de quaisquer outros valores não especificados na Cotação de 
Preços. 
b) Conforme determinado pela Lei n.º 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a 
EPE efetuará a retenção de Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP em todos os pagamentos a serem efetuados a 
pessoas jurídicas, a título de antecipação de tributo.  
c) As pessoas jurídicas não sujeitas à retenção deverão observar 
estritamente as formalidades legais estabelecidas no parágrafo único do artigo 
9º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.º 306, 
de 12 de março de 2003, sob pena de não serem dispensadas da retenção.  
d) No caso de contratação de pessoa física, será retido o IRRF, conforme 
tabela progressiva, e a contribuição para o INSS, se aplicável. 
e) A documentação listada nos dispositivos supramencionados deverá ser 
encaminhada juntamente com os documentos de cobrança. 

9.4. Dados para Faturamento e Local de Entrega dos Documentos de Cobrança 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 

CNPJ 06.977.747/0002-61 

Avenida Rio Branco, 1 – 11º andar 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20090-003 

9.5. Despesas Extras 

Todas as despesas com a execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico, já 
estão inclusas no preço total da proposta, não cabendo à EPE o pagamento e/ou 
reembolso de quaisquer outras não especificadas na proposta apresentada pela 
CONTRATADA. 

9.6. Legislação 

A presente contratação será realizada com base na Lei nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pelas Leis nº 8.833/94 e nº 9.654/99, sendo também regida por toda a 
legislação aplicável, bem como pelos itens e as condições aqui estipuladas. 

 

10. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

10.1. Os dados, especificações, desenhos, programas de computador e outras 
informações trocadas entre a CONTRATADA e a EPE são de propriedade da 
parte que os desenvolveu. Informações consideradas como propriedade de 
uma das partes ou de terceiros, que sejam protegidas por cláusulas contratuais 
ou legislação específica (copyrights) e que tenham sido providas por uma das 
partes para a execução deste serviço, só poderão ser reveladas em situações 
de obrigatoriedade, na condição de não serem reproduzidas, copiadas ou 
utilizadas para outro fim que não seja o objetivo para o qual foram fornecidas e 
não deverão ser reveladas a terceiros sem o prévio consentimento da 
CONTRATADA ou da EPE, conforme o caso. 
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10.2. O estipulado no item 10.1 não deverá ser aplicado à informação que: 

a) Vier a público por outros meios ou falhas que não sejam através da 
CONTRATADA ou da EPE, ou;  
b) Mesmo quando já de posse da CONTRATADA ou da EPE, tenha se 
tornada pública antes da restrição de confidencialidade, ou;  
c) Tenha sido legalmente recebida através de terceiros que a tenham obtido 
de outra fonte que não da CONTRATADA ou da EPE, ou; 
d) Por uma exigência legal ou de algum órgão governamental, seja revelada, 
após a parte notificada ter informado à outra sobre tal obrigatoriedade, 
oferecendo a oportunidade de contestar e minimizar esta exigência. 

10.3. As partes concordam em cooperar com a manutenção do tratamento 
confidencial de qualquer informação revelada. 

 

11. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. Os serviços de consultoria estipulados neste Projeto Básico serão 
desenvolvidos em instalações sob a responsabilidade da CONTRATADA, não 
cabendo à EPE corresponsabilidade. No caso do Produto V, o workshop será 
realizado nas dependências da EPE, conforme descrito no item 3.13. 

11.2. São previstas até 10 (dez) reuniões com a equipe técnica da EPE, em seu 
escritório central, situado na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, além do workshop 
referido no item 11.1. Eventuais custos de deslocamento e hospedagem da 
CONTRATADA deverão estar previstos no valor total dos serviços a serem 
prestados.  

11.3. No âmbito da contratação objeto deste Projeto Básico, a supervisão e o 
acompanhamento dos serviços serão realizados por equipe interna da EPE 
especialmente designada para esta finalidade, que poderá rejeitá-los, no todo 
ou em parte, quando não corresponderem ao especificado neste documento. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da CONTRATADA: 
a) Realizar o serviço objeto deste Projeto Básico, na forma e prazo 
estabelecidos; 
b) Atender a todas as condições e obrigações estabelecidas no contrato de 
prestação de serviços que disciplinarão sua relação com a EPE; 
c) Zelar pela contratação de especialistas com capacitação adequada à 
execução das atividades necessárias ao desenvolvimento dos serviços 
contratados pela EPE; 
d) Manter a confidencialidade das informações não disponíveis publicamente 
que venha a obter como resultado do desenvolvimento do serviço. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA EPE 

São obrigações da EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE): 
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a) Receber e analisar os produtos que materializam o objeto contratual, em 
estrita observância às orientações e demais elementos que integram o contrato 
de prestação de serviços; 
b) Efetuar o pagamento das faturas, após o recebimento e devida aprovação 
dos serviços contratados; 
c) Atender a todas as condições e obrigações estabelecidas no contrato de 
prestação de serviços que disciplinará sua relação com a CONTRATADA. 
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APENSO A 

 

CONTEÚDO DO WORKSHOP (PRODUTO V) 

1. Apresentação do PLANDEPE (atualizado após o serviço de consultoria). 

2. Noções básicas e avançadas de programação matemática linear, inteira e mista.  

3. Introdução ao AIMMS: conceito de ferramenta de apoio à decisão; o que é o software 
AIMMS e como pode ser usado; como formular um modelo de programação matemática 
linear, inteira ou mista, utilizando o AIMMS como ferramenta; como criar um modelo em 
AIMMS ou gerenciar um modelo existente; como criar uma interface intuitiva com o 
usuário final. 

a) AIMMS como ferramenta de apoio à decisão 

b) Construção de um modelo 

i. descrição do problema 

ii. formulação do modelo 

iii. projeto do modelo 

c) Construção de um banco de dados 

d) Link com o banco de dados 

4. Gerenciamento do modelo: uso de ferramentas relevantes em uma aplicação particular 
de modelagem (a CONTRATADA deve apresentar um modelo a ser usado para a 
demonstração das ferramentas): 

a) “The model explorer" 

b) “Identifier declarations” 

c) “Procedures and functions” 

d) “Viewing identifier selections” 

e) “Debugging and profiling an Aimms model” 

f) “The math program inspector” 

5. Criação de uma interface com o usuário final: uso de ferramentas para criar uma 
interface gráfica entre o AIMMS e o usuário final e para gerar relatórios: 

a) “Pages and pages objects" 

b) “Pages and pages objects properties” 

c) “Page managements tools” 

d) “Page resizability” 

e) “Creating printed reports” 

f) “Desing end-user interfaces” 

g) “Deploying end-user applications” 

6. Gerenciamento de dados: uso de ferramentas para gerenciar casos:  

a) “Case management" 
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b) “Advanced data management” 

7. Aspectos gerais: uso das seguintes ferramentas: 

a) “User Interface Language Components” 

b) “Calling AIMMS” 

c) “Project security” 

d) “Project settings and options” 

e) “Localization and unicode support” 

8. Análise de sensibilidade: uso de ferramentas para análise de “shadow prices” e 
“reduced costs”. 

9. Alteração de valores dos parâmetros de controle do solver CPLEX a partir do AIMMS. 

10. Procedimento para fornecer uma solução inicial para o solver CPLEX, calculada pelo 
AIMMS. 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

a) Informações da Proponente 

(a ser entregue externamente a qualquer dos Envelopes) 

 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº CO.EPE.001/2017 

Assunto: Informações sobre a Proponente 

As comunicações com nossa Empresa devem ser feitas conforme abaixo indicado: 

 

Razão social da Empresa: 

............................................................................................ 

Nome do elemento de contato:  

Sr ou Sra............... 

Telefone: .........                            Telefax:...............      

Endereço de correio eletrônico:............. 

Endereço completo:  

Logradouro e nº:  

Cidade,  

Estado,  

CEP 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

b) Atendimento ao Artigo 27, V, da Lei 8.666/93 /, Exercício de direitos para 
microempresa ou a empresa de pequeno porte (se for o caso). 

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES DE IDADE 

(a ser entregue externamente a qualquer dos Envelopes) 

 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº CO.EPE.001/2017 

Assunto: Declaração sobre empregados menores de idade / Lei Complementar 
123/2006  

DECLARAMOS, SOB AS PENALIDADES DA Lei, em cumprimento do disposto no inciso V, 
do art. 27 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que não empregamos menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregamos menor 
de dezesseis anos. 

Ressalva: Empregamos menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
OBS: O item abaixo, só deve ser preenchido por Proponente que se enquadre na qualificação 
de microempresa ou empresa de pequeno porte e que deseje exercer seus direitos, 
assegurados por Lei. 
 
Assunto: Exercício de direitos para microempresa ou a empresa de pequeno porte (se 
for o caso) 
 
Adicionalmente, declaramos, sob as penas da Lei, que esta empresa proponente cumpre 
todos os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 

.................................... de.......................................... de 2017. 

 

............................................................................................................ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa.   
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO  

c) Atendimento ao disposto nos artigos 3º e 7º do Decreto nº 7.203/2010 

Concorrência nº CO.EPE.001/2017 
 
DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

(a ser entregue externamente a qualquer dos Envelopes) 

 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

 
 
 
__________________________________________, RG nº _________________, CPF nº 

(Nome do representante da licitante) 
________________________, ________________________, ______________________, 

         (nacionalidade)                         (estado civil) 
 _____________________________, ______________________________, representante 
                   (profissão)                              (cargo que ocupa na empresa) 
devidamente constituído da __________________________________________________, 

                (nome da empresa) 
CNPJ nº ___________________, sediada à _____________________________________, 

(endereço completo) 

doravante denominada licitante, declara que não possui nos quadros da nossa empresa, 
administrador ou sócio com poderes de direção, empregado ou contratado como prestador 
de serviços, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atuem 
na Empresa de Pesquisa Energética – EPE ou de autoridade a ela hierarquicamente 
superior no âmbito da entidade contratante, em atendimento ao disposto nos artigos 3º e 7º 
do Decreto nº 7.203/2010. 
 
 

_________________, _____ de _________________ de 2017. 
 
 
 

__________________________________________________ 
(Nome e assinatura do declarante) 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

A SER ENTREGUE NO ENVELOPE Nº 2 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
 
À 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos 
Avenida Rio Branco, 1 – 9º andar – Centro  
Rio de Janeiro – RJ. 
 
 
Referência:  Concorrência nº CO.EPE.001/2017 
  Assunto: Proposta de Preços 
 
 
Prezados Senhores, 
 
1) Em atenção ao Edital em referência informamos que nosso Preço Total Proposto é de 
R$.......................... (..............valor por extenso...............), para execução dos serviços objeto 
da Licitação acima referida, conforme detalhado no Projeto Básico - Anexo I do Edital. 
 
2) Ainda em atenção ao seu Edital em referência informamos que os nossos preços 
referente à execução dos serviços objeto da licitação acima referida, conforme detalhado 
no Projeto Básico - Anexo I do Edital da Concorrência CO.EPE.001/2017, são os que estão 
descriminados na Planilha Demonstrativa a seguir: 

 
 

 

                  
Evento 

Produto 
Descrição 

Percentual 
de 

Pagamento 

REUNIÃO - - 

PRODUTO I 
Melhorias na estrutura geral do modelo integrado 

de refino e logística existente na EPE 
(PLANDEPE) 

20% 

PRODUTO II Melhorias funcionais no procedimento de 
otimização 20% 

PRODUTO III Melhorias no módulo de logística de distribuição 
de petróleo e derivados 20% 

PRODUTO IV Melhorias no módulo de refino – Qualidade dos 
produtos 20% 

PRODUTO V Workshop 20% 
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3) O valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel 
e integral do objeto deste Edital e seus Anexos, tais como encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, encargos e contribuições parafiscais, tributos, despesas financeiras, 
operacionais e administrativas, lucro – inclusive as despesas relativas aos deslocamentos 
para realização das reuniões previstas no item 3, Projeto Básico - Anexo I do Edital, que 
serão realizadas nas instalações da EPE, na cidade do Rio de Janeiro/RJ – e quaisquer 
outras aqui não mencionadas, porém relacionadas com a prestação dos serviços, de acordo 
com o especificado no Modelo de Contrato, Anexo IV do Edital. 
 
4) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação.   
 
5 ) Segue abaixo os nossos dados bancários de pagamento: 

Banco: xxxx 
Agência/DV: xxxxx/xx 
Conta Corrente/DV: xxxxxxxxxxxxxxx/xx 

 
6) Declaramos, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital em pauta e 
que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente às especificações requeridas, 
constantes no Anexo I – Projeto Básico. 
 
 
 
..................... , ......... de .................... de 2017. 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
CARIMBO, CNPJ E ASSINATURA 
DO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA 
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CONTRATO CT-EPE-____/_____ 
 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DE 
CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO 
DE MODELOS MATEMÁTICOS DE 
PROGRAMAÇÃO LINEAR UTILIZANDO O 
SOFTWARE AIMMS (ADVANCED 
INTEGRATED MULTIDIMENSIONAL 
MODELING SOFTWARE) QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA 
ENERGÉTICA – EPE E ............... 

 
 
 
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, com sede na Esplanada dos Ministérios 
– Bloco U – 7º Andar – CEP: 70065-900 – Brasília, DF, e Escritório Central na Av. Rio 
Branco, nº 1 - 9º andar - Centro - CEP 20090-003 - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob 
o nº 06.977.747/0002-61, neste ato representada pelo(a) ...................... (cargo e nome), 
nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de ......, publicada no DOU de ..... 
de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., e portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ..................., doravante denominada CONTRATANTE, e ..................., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº ............., sediada na ..........., doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr(a) ................., inscrito(a) no CPF nº .................... e 
portador(a) da Carteira de Identidade nº .................., tendo em vista o que consta no Edital 
de Concorrência nº CO.EPE..../...., e em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço técnico especializado de 
consultoria em desenvolvimento de modelos matemáticos de programação linear utilizando 
o software AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software), conforme 
especificações e escopo de trabalho descritos – na forma de Produtos I, II, III, IV e V – no 
Projeto Básico (Anexo I do Edital de Concorrência nº CO.EPE..../....), que integra o presente 
Contrato independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 
 
2.1. Caberá à CONTRATADA, afora as obrigações contidas no Projeto Básico (Anexo I do 
Edital de Concorrência nº CO.EPE.___/20__): 

a) executar fielmente os serviços, de acordo com as normas, as especificações técnicas 
e tudo o que necessário for à perfeita e melhor execução dos serviços, ainda que não 
expressamente mencionado; 

b) zelar pela contratação de especialistas com capacitação adequada à execução das 
atividades necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados pela CONTRATANTE; 

c) manter a confidencialidade das informações não disponíveis publicamente que venha 
a obter como resultado do desenvolvimento do serviço. 

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados pela CONTRATANTE; 
e) responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos termos 

do Código Civil, não sendo a presença ou ausência da fiscalização da CONTRATANTE 
motivo de exclusão ou redução de responsabilidade da CONTRATADA; 

f) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 
providências cabíveis; 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, quaisquer serviços, referentes ao objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular, desconformes com as 
especificações; 

h) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 
i) atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas pelo fiscal deste 

Contrato;  
j) manter, durante toda a vigência deste Contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 
k) designar um Preposto pertencente ao seu quadro funcional legalmente registrado no 

órgão fiscalizador competente para acompanhar a execução do contrato e atuar como 
interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar 
e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao 
andamento contratual, bem como participar de todas as reuniões e outras atividades de 
coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas, 
sempre que necessário, no Escritório Central da CONTRATANTE; 

l) responsabilizar-se, de modo exclusivo, sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 
sociais decorrentes deste Contrato. 

 
2.2. Caberá à CONTRATANTE: 

a) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 
possuir, pertinentes à execução do presente contrato; 

b) promover a fiscalização do Contrato, acompanhar seu desenvolvimento, conferir os 
serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, podendo sustar, recusar, 
mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os 
termos deste Contrato; 
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c) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma convencionada e dentro 
do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias; 

d) comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, as possíveis irregularidades 
detectadas na execução do presente Contrato;  

e) proporcionar todos os meios para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços decorrentes da presente locação dentro das normas estabelecidas; 

f) disponibilizar as estruturas físicas e lógicas (ponto de força e rede lógica) necessários 
à operação dos equipamentos. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
 
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ ............, pelos 
serviços efetivamente realizados, na forma dos produtos indicados na Tabela da Cláusula 
Quinta, cujos preços são firmes e irreajustáveis. 
 
3.1.1. Estão também incluídos no valor acima todos os custos diretos e indiretos, inclusive 
eventuais custos de viagem, necessários ao cumprimento fiel e integral da execução deste 
Contrato.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÈNCIA 
 
4.1. O prazo total estimado de execução deste Contrato será de 165 (cento e sessenta e 
cinco) dias corridos e a sua vigência será de 7 (sete) meses, também corridos, ambos 
contados a partir da assinatura deste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRONOGRAMA DE ENTREGA E DOS PERCENTUAIS PARA 
PAGAMENTO 
 
5.1. O serviço a ser desenvolvido pela CONTRATADA deverá ser executado de maneira a 
atender o cronograma de entrega de todos os Produtos descritos no Projeto Básico (Anexo I 
do Edital de Concorrência nº CO.EPE..../....), conforme apresentado na seguinte tabela, a 
qual também é indicativa dos percentuais do valor global contratado a serem recebidos pela 
CONTRATADA: 
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Evento 

Produto 
Prazo de Entrega Percentual de 

Pagamento 

Reunião 15 dias - 
Produto I 45 dias 20% 
Produto II 75 dias 20% 
Produto III 105 dias 20% 
Produto IV 135 dias 20% 
Produto V 165 dias 20% 

 
5.1.1. Considera-se que os prazos são contados em dias corridos, a partir da assinatura 
deste Contrato.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
EPRODUTOS 
 
6.1. No âmbito deste Contrato, a supervisão e o acompanhamento dos serviços serão 
realizados por equipe interna da CONTRATANTE especialmente designada para esta 
finalidade, que poderá rejeitá-los, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao 
especificado neste documento. 
6.2. O aceite da CONTRATANTE dar-se-á em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
das versões finais de cada Produto, desde que estejam em conformidade com o Projeto 
Básico (Anexo I do Edital de Concorrência nº CO.EPE..../....), e com as boas normas 
técnicas e científicas aplicáveis ao objeto de contratação. 
 
6.3. Caso não haja expediente na CONTRATANTE na data de entrega ou aceite, a entrega 
do Produto ou o recebimento do aceite poderão ocorrer no próximo expediente da 
CONTRATANTE, sem as sanções previstas neste Contrato.  
 
6.4. Em caso de inadequação do Produto, a CONTRATANTE deverá comunicar por escrito 
elencando a necessidade de revisão e comentários.  
 
6.4.1. A ausência desta comunicação implica na aceitação do produto. 
 
6.5. Em caso de inadequação do Produto entregue, a CONTRATADA  terá 10 (dez) dias 
úteis, a contar do aviso de recusa, para reapresentar o material nos moldes observados no 
Projeto Básico (Anexo I do Edital de Concorrência nº CO.EPE..../....), sem prejuízo dos 
prazos de entrega dos demais Produtos.  
 
6.5.1. Persistindo a inadequação, poderão ser aplicadas multas e sanções administrativas 
similares às decorrentes da ausência de entrega, considerando a segunda recusa como a 
data base dos cálculos das multas e sanções administrativas.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS REUNIÕES 
 
7.1. Os serviços de consultoria estipulados neste Contrato serão desenvolvidos em 
instalações sob a responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE 
qualquer corresponsabilidade.  
 
7.1.1. No caso do workshop, esse será realizado nas dependências da CONTRATANTE, 
conforme descrito no Projeto Básico (Anexo I do Edital de Concorrência nº CO.EPE..../....). 
 
7.2. São previstas até 10 (dez) reuniões com a equipe técnica da CONTRATANTE, em seu 
Escritório Central, além do workshop referido no item 7.1.1.  
 
7.3. Eventuais custos de deslocamento e hospedagem da CONTRATADA deverão estar 
previstos no valor total dos serviços a serem prestados.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores dos serviços descritos na tabela 
da Cláusula Quinta mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, após 
cumpridas todas as exigências contratuais e dado o devido aceite pela CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços. 
 
8.1.1. Uma vez que a CONTRATANTE aprove os documentos de cobrança e aceite os 
serviços apresentados, o pagamento será feito à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da apresentação dos citados documentos.  
 
8.1.2. Constitui-se como evidência objetiva para a realização do pagamento da consultoria a 
emissão de documento pela CONTRATANTE, confirmando a satisfatória conclusão do 
trabalho e do fornecimento do produto correspondente. 
 
8.2. Para que a CONTRATANTE cumpra com suas obrigações, dentro dos prazos 
estabelecidos, relativos ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta 
deste, a CONTRATADA deverá observar as disposições deste item. 
 
8.2.1. A CONTRATADA emitirá duas vias do documento de cobrança e as apresentará a 
CONTRATANTE, no órgão abaixo identificado: 

 Empresa de Pesquisa Energética - EPE  
 Superintendência de Recursos Financeiros - SRF 
 Av. Rio Branco nº 01, sala 901 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.090-003 
 CNPJ: 06.977.747/0002-61 
 Inscrição Estadual: 78.143.347 – Inscrição Municipal: 03.68707-4 

8.2.1.1. Em caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, esta deverá ser enviada para o e-
mail financas@epe.gov.br. 
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8.2.2. Dos documentos de cobrança deverão constar a discriminação dos impostos, taxas, 
contribuições parafiscais incidentes sobre o faturamento, conforme previsto na legislação 
em vigor, bem como, o número e o objeto deste Contrato, não se admitindo, portanto, 
documentos que façam referência a diversos instrumentos contratuais. 
 
8.2.3. A CONTRATANTE efetuará a retenção de impostos, taxas e contribuições, quando 
devidos na fonte, em conformidade com a legislação em vigor. 
 
8.2.3.1. Por força do Decreto Municipal nº 28.248/2007, do Município do Rio de Janeiro, a 
CONTRATANTE está obrigada a reter, a partir de 1/9/2007 o Imposto Sobre Serviço – ISS 
das empresas com domicílio fiscal fora do Município do Rio de Janeiro, que prestam serviço 
para este município e que não estejam em situação regular no CEPOM (Cadastro de 
Empresas Prestadoras de Outros Municípios), devendo, portanto, a Proponente providenciar 
o seu cadastramento no município do Rio de Janeiro (http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a fim de 
evitar que a CONTRATANTE faça a retenção do referido tributo, a qual será efetuada na 
data em que o pagamento for realizado. 
 
8.2.4. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base neste 
Contrato, não se responsabilizando a CONTRATANTE por seu pagamento, se verificado 
dito desconto ou endosso.  
 
8.2.4.1. Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE não se responsabilizará por acréscimos, 
bancários ou não, no valor das duplicatas, seja a título de juros, comissão e outros. 
 
8.2.4.2. Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em 
documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste Contrato. 
 
8.2.4.3. Em caso de erro ou dúvidas nos documentos de cobrança que acompanham o 
pedido de pagamento, a CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a 
parcela não controvertida no prazo contratual. 
 
8.2.5. A partir da comunicação formal da CONTRATANTE, que será parte integrante do 
processo de pagamento relativa à parcela restante, fica interrompido o prazo de pagamento 
até a solução final da controvérsia, restabelecendo-se, a partir desta data, a contagem do 
prazo de pagamento contratual. 
 
8.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 
Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data 
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 
parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira (0,00016438). 

 
8.4. Os pagamentos decorrentes deste Contrato serão efetivados pela CONTRATANTE, por 
meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA, a ser oportunamente informado. 
 
8.5. O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alíneas desta cláusula, no 
que for aplicável, facultará a CONTRATANTE a devolver o documento de cobrança e a 
contar novo prazo de vencimento, a partir da reapresentação. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS 
 
9.1. Todos os tributos, encargos e contribuições parafiscais eventualmente devidos pela 
execução dos serviços objeto deste Contrato correm por conta exclusiva da CONTRATADA, 
que também se responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento de todas as obrigações e 
formalidades que a lei a ela atribua.  
 
9.2. Caso sejam criados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, novos tributos, 
encargos ou contribuições parafiscais, ou seja, modificada a base de cálculo ou alíquotas 
dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, modificando a 
economia contratual, será o preço revisado para mais ou para menos, de modo a cobrir as 
diferenças comprovadamente decorrentes destas alterações. 
 
9.3.  A CONTRATADA, não obstante o acima disposto, obriga-se, caso venha a ser autuada 
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, no que concerne ao objeto deste Contrato, a 
defender-se com empenho e zelo perante as autoridades competentes. 
 
9.4. Em face do disposto nesta cláusula, a CONTRATANTE não se responsabiliza pelo 
ressarcimento de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras 
despesas resultantes da não observância das obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias devidas pela CONTRATADA.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta de 
recursos específicos consignados no orçamento da União, estado classificada, neste caso, 
no Programa de Trabalho nº....., Fonte ..... e Natureza de Despesa nº ......, tendo sido 
emitida a Nota de Empenho nº ......, datada de ....... 
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10.2. Fica estabelecido que, para o atendimento das despesas referentes nos exercícios 
financeiros subsequentes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias que lhe 
forem destinadas, indicando-se, por instrumento adequado, o crédito e empenho para sua 
cobertura. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 
11.1. Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos 
previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a administração 
poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do respectivo Produto, 

nos termos da tabela da Cláusula Quinta deste Contrato, em caso de atraso na sua 
execução, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, sendo que após o décimo quinto dia, no 
caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, a critério da 
CONTRATANTE, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do respectivo Produto, nos termos da 
tabela da Cláusula Quinta deste Contrato, em caso de atraso na sua execução por período 
superior ao previsto na alínea “b” deste item, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida;  

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo 
de até 2 (dois) anos. 
 
12.2. A aplicação das penalidades ora estabelecidas não impede que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente este Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
 
12.3. As multas previstas este Contrato poderão ser descontadas de qualquer valor devido à 
CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execução, na forma da lei. 
 
12.4. As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa. 
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12.6. As sanções aplicadas serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA DAÇÃO 
EM GARANTIA 
 
13.1. Salvo expressa autorização da CONTRATANTE, são vedadas a cessão e a 
subcontratação, ainda que parciais, bem como a dação em garantia deste Contrato.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA NOVAÇÃO  
 
14.1. Não valerá como precedente ou novação, ou, ainda, como renúncia aos direitos que a 
legislação e o presente Contrato asseguram à CONTRATANTE, a tolerância, de sua parte, 
de eventuais infrações cometidas pela CONTRATADA, a item e condições deste Contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 
 
15.1. Fica vedada, no decorrer da execução contratual, a contratação de empregado ou 
prestador de serviços, por parte da CONTRATADA, que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, observadas 
as definições trazidas no art. 2º do Decreto nº 7.203/2010. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
16.1. Os dados, especificações, desenhos, programas de computador e outras informações 
trocadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE são de propriedade da parte que os 
desenvolveu. Informações consideradas como propriedade de uma das partes ou de 
terceiros, que sejam protegidas por cláusulas contratuais ou legislação específica 
(copyrights) e que tenham sido providas por uma das partes para a execução deste serviço, 
só poderão ser reveladas em situações de obrigatoriedade, na condição de não serem 
reproduzidas, copiadas ou utilizadas para outro fim que não seja o objetivo para o qual 
foram fornecidas e não deverão ser reveladas a terceiros sem o prévio consentimento da 
CONTRATADA ou da CONTRATANTE, conforme o caso. 
 
16.1.1. O estipulado na Cláusula 16.1 não deverá ser aplicado à informação que: 

a) vier a público por outros meios ou falhas que não sejam através da CONTRATADA 
ou da CONTRATANTE;  

b) mesmo quando já de posse da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, tenha se 
tornada pública antes da restrição de confidencialidade;  

c) tenha sido legalmente recebida através de terceiros que a tenham obtido de outra 
fonte que não da CONTRATADA ou da CONTRATANTE; ou 
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d) por uma exigência legal ou de algum órgão governamental, seja revelada, após a 
parte notificada ter informado à outra sobre tal obrigatoriedade, oferecendo a oportunidade 
de contestar e minimizar esta exigência. 

 
16.2. As partes concordam em cooperar com a manutenção do tratamento confidencial de 
qualquer informação revelada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
 
17.1. Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, 
deverá a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura 
deste Contrato, apresentar à CONTRATANTE qualquer das garantias a seguir, relativa a 5% 
(cinco por cento) do valor deste Contrato: 

a) fiança bancária, emitida por instituição bancária, cuja minuta deverá ser 
previamente aceita pela CONTRATANTE; 

b) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, nos termos orientados pela 
CONTRATANTE;  

c) seguro-garantia feito junto a empresas de seguros e/ou resseguros autorizada a 
operar no mercado brasileiro pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, cuja 
minuta deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE. 
 
17.1.1. A garantia terá validade de até 30 (trinta) dias após a data de encerramento do prazo 
de vigência deste Contrato e desde que a CONTRATANTE também confirme, por escrito, 
que o Contrato se encontra efetivamente concluído. 
 
17.1.2. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela 
CONTRATANTE, a garantia de que trata esta Cláusula. 
 
17.1.3. O valor da garantia contratual será atualizado nas mesmas condições de atualização 
do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar, às suas custas, a respectiva 
renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 
 
17.1.4. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações 
contratuais, a CONTRATADA deve providenciar, às suas custas, a respectiva renovação, 
sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 
 
17.1.5. A CONTRATANTE poderá deduzir da garantia as multas e penalidades previstas 
neste Contrato, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados. 
 
17.1.6. No caso de execução da garantia, em decorrência do disposto no item anterior, a 
CONTRATADA se obriga a complementá-la, às suas custas, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, que se contará do aviso escrito da CONTRATANTE. 
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17.1.7. A garantia de execução somente será restituída pela CONTRATANTE após 
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas.  
 
17.1.7.1. A garantia, se for o caso, será devolvida à CONTRATADA após o encerramento do 
prazo de validade da mesma e a confirmação pela CONTRATANTE da efetiva conclusão do 
serviço contratado, conforme definido nesta Cláusula, em até 30 (trinta) dias após 
solicitação daquela. 
 
17.1.8. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer 
obrigação, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não 
mais represente o percentual do valor contratado estabelecido nesta Cláusula, a 
CONTRATADA se obriga a restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for notificada pela 
CONTRATANTE. 
 
17.1.9. A não prestação da garantia ou a prestação em desconformidade com esta Cláusula 
importará em inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a a aplicação das penalidades 
previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
 
18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente Contrato, nos 
termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
19.1. Este Contrato se vincula em todos os seus termos e condições ao processo de 
licitação do qual é originado.  
 
19.2. Havendo discrepância entre as disposições do Edital e as deste Contrato, 
prevalecerão as do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO E DA LEGISLAÇÃO  
 
20.1. O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente deste Contrato é o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que o seja.  
 
20.2. Este Contrato é regido em todos os termos e condições pela Lei nº 8.666/93.  
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E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em duas vias de igual 
teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.  
 
 
Rio de Janeiro, .........  de .................... de 2017. 
 
 
________________________________                    ________________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas:  
________________________________                    ________________________________ 
Nome:                                                                           Nome: 
CPF:                                                                             CPF: 
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ANEXO V - MODELO DE GARANTIA 

 

FIANÇA BANCÁRIA 
Rio de Janeiro, 
Empresa de Pesquisa Energética 
Av. Rio Branco nº 1 – sala 901 - Centro 
RIO DE JANEIRO – RJ 
1.Ciente de que entre A Empresa de Pesquisa Energética- EPE, empresa pública vinculada 
ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, com Escritório Central na Avenida Rio Branco nº 1, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 06.977.747/0002-80, adiante designada 
a EPE e, ________________, com sede na ______________ (cidade e estado), inscrita no 
citado Cadastro, sob o nº.__________, doravante denominada AFIANÇADA foi celebrado, em 
_______, o Contrato nº _______, tendo por objeto ________________ Contrato esse que 
integra a presente fiança, tal como se todos os seus termos e condições fossem aqui 
transcritos, o Banco _______, com sede na cidade ___________ estado ____ inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº ____________, 
obrigando-se por si e eventuais sucessores, e com renúncia ao benefício de ordem do art. 
827 do Código Civil Brasileiro, garante a EPE pelo fiel e perfeito cumprimento de todas e cada 
uma das obrigações assumidas pela _______________ no instrumento aludido, até o valor de 
R$ ___________(__________), atualizado nas mesmas condições do Contrato. 
2. Imediatamente após aviso escrito da EPE, informando a quantia devida pela AFIANÇADA, 
(a) em razão da inobservância das obrigações estipuladas no Contrato acima referido, ou (b) 
em virtude de pagamento, a qualquer título, feito pela EPE a terceiros, credores da 
AFIANÇADA, por motivo do Contrato nº _______, este Banco, como fiador e principal 
pagador, depositará, em nome da EPE, no estabelecimento bancário por ela indicado, a 
citada quantia, até o limite da presente Fiança. 
3. Banco renuncia expressamente a qualquer notificação prévia por modificações que EPE e 
a AFIANÇADA venham a introduzir no Contrato nº ______, no curso de sua execução, exceto 
se houver alteração no seu valor total. 
4.Esta garantia expirará 30 (trinta) dias após a data de encerramento do prazo de vigência 
deste Contrato, segundo o previsto na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIA DO 
CONTRATO, do mencionado Contrato, obrigando-se o Banco, mesmo após a data de 
vencimento estipulada na garantia e antes de considerá-la vencida, a obter da EPE a 
confirmação de que o Contrato foi efetivamente concluído e de que a AFIANÇADA adimpliu 
todas as obrigações estabelecidas no Contrato nº____________. 
5.Declaram os signatários da presente, sob as penas da lei, que estão devidamente 
habilitados a firmá-la, conforme (art. dos Estatutos Sociais, ou procuração, ou) 
________________ 
6.Para solução de eventuais controvérsias derivadas da presente garantia será competente o 
foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 
 Assinatura dos representantes do Banco. 
  (Firma reconhecida) 
_____________________________________________________________ 
Obs.: No caso de utilização de “Seguro Garantia”, feito junto à entidade autorizada pela 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, aceita pela EPE, seus termos deverão ser 
adequados a este modelo de Fiança bancária, a cima apresentado. 


