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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº CO-EPE-001/2006 

 
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, empresa pública federal, criada 
pela Lei no 10.847, de 15 de março de 2004, com sede à SAN – Quadra 1 – Bloco “B” – 
1º andar, CEP 70041-903, Brasília, Distrito Federal, e Escritório Central na cidade do 
Rio de Janeiro, com endereço na Avenida Rio Branco nº 01, 11º andar, Centro, inscrita 
no CNPJ sob o número 06.977.767/0002-61, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA do tipo 
MENOR PREÇO. 

• Esta licitação, de âmbito nacional, é regida por este Edital e dos Anexos que o 
integram, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21.06.93, em sua última 
versão. 

• 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. 

• 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. 

Relação de Anexos: 
 
Anexo I – Projeto Básico referente aos Lotes:  

Nº 1 - Bacia Hidrográfica do Rio Juruena - (Anexo I /1) 

Nº 2 - Bacia Hidrográfica do Rio Aripuanã - (Anexo I /2) 

Nº 3 - Bacia Hidrográfica do Rio Trombetas - (Anexo I /3) 

 Anexo II – a) Informações sobre a Proponente; 

 b) Declaração sobre empregados menores de idade. 

Anexo III – Modelos de Tabelas Relativos à Qualificação Técnica  

Anexo IV – Modelo da Proposta Comercial; 

Anexo V – Modelo de Contrato.  

Anexo VI – Modelos de Garantia 
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Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta comercial, 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:    25 de maio  de 2006. 

Hora: 10:00 horas. 

Local: Av. Rio Branco Nº 1, 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ. 

 

1 OBJETO E PRAZO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação, pela EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, doravante referida como EPE, de 3 (três) empresas 
distintas para a realização dos Estudos de Inventário das Bacias Hidrográficas dos rios 
Juruena, Aripuanã e Trombetas. Tais estudos têm como objetivo identificar a alternativa 
ótima de divisão de quedas para o aproveitamento do potencial hidrelétrico da Bacia, 
sob os pontos de vista técnico, econômico e ambiental, considerando, ainda, o uso 
múltiplo da água. 

O estudo incorporará ainda a avaliação integrada dos aproveitamentos hidrelétricos da 
referida Bacia Hidrográfica, sob o ponto de vista ambiental. 

1.2. A execução dos serviços de consultoria, objeto deste Edital, deverá ser concluída 
no prazo de até 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
prevista para ocorrer no mês de Julho de 2006. 

2 RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

2.1. A Comissão Especial de Licitação receberá os envelopes dos documentos de 
habilitação e da proposta comercial 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 envelope contendo 
os documentos de habilitação e apresentar propostas comerciais, em envelopes 
separados para cada um dos três Lotes, conforme indicado no item 5, deste Edital. 

2.2.1. As Proponentes poderão, a seu exclusivo critério, oferecer preço para um, ou 
dois, ou três Lotes, indistintamente. Não existe obrigatoriedade de ofertar preço para 
mais de um Lote. 

2.3. Serão contratadas 3 (três) empresas (ou consórcios) distintas(os), sendo 
uma(um) para cada uma das Bacias Hidrográficas definidas no preâmbulo deste Edital. 

2.3.1. É expressamente vedada a contratação da mesma Proponente para a realização 
dos serviços em mais de uma Bacia Hidrográfica, no âmbito desta Concorrência. 
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3 VALOR ESTIMADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor estimado e os recursos financeiros disponíveis, que provêm de Convênios 
firmados com o Ministério de Minas e Energia – MME e a EPE, são os seguintes:  

Bacia Hidrográfica Valor Orçado- R$ Convênio MME/EPE 

Rio Juruena 8.984.206,00 Nº 029/2005 

Rio Aripuanã    6.029.876,00 Nº 030/2005 

Rio Trombetas 6.173.907,00 Nº 032/2005 

4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar desta Concorrência, isoladamente ou em consórcio, as 
empresas nacionais de serviços de consultoria especializada para realização de 
Estudos de Inventário Hidrelétrico, incluída a Avaliação Ambiental Integrada – AAI, que, 
na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos neste Edital. 

4.2. A participação de consórcios, com o máximo de 3 (três) empresas, será admitida 
mediante a apresentação de Termo de Compromisso de Constituição de 
Consórcio, por instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes legais 
das empresas consorciadas, do qual deverão constar, em cláusulas específicas: 

4.2.1. A composição, o objeto, o percentual de participação de cada consorciado e a 
duração do consórcio;   

4.2.2. Designação da empresa líder do consórcio para representação legal do mesmo; 

4.2.3. Declaração expressa de que cada consorciada será solidária e ativamente 
responsável por todas as ações e obrigações assumidas, decorrentes da proposta 
apresentada e do Contrato, ambos referentes a este certame licitatório; 

4.2.4. Compromisso de celebrar, na hipótese de ser declarado vencedor de algum Lote 
desta concorrência e antes da celebração do Contrato com a EPE, o contrato definitivo 
de constituição de consórcio e seu registro na Junta Comercial, dentro do prazo fixado 
para assinatura do Contrato, conforme item 10.2 deste Edital, sob pena de 
cancelamento da adjudicação. 

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

4.4. Ocorrendo qualquer divergência entre o conteúdo das propostas e os termos do 
Edital e seus Anexos, prevalecerão estes últimos.  
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4.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

4.5.1. Em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de 
concordata, ou sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

4.5.2. Que não possuam dentre suas finalidades contratuais, comprovado através do 
Contrato Social, atividades pertinentes e compatíveis com as do objeto da presente 
licitação;  

4.5.3. Que sendo Proponentes distintas tenham o mesmo representante,  

4.5.4. Que integrem mais de um consórcio que participe desta licitação; 

4.5.5. Que participem isoladamente e integrem   consórcio que participe desta 
licitação; 

4.6. A apresentação dos documentos exigidos neste Edital por parte de cada 
empresa consorciada, admite, para efeito da qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciada e, para efeito de qualificação econômico-financeira, 
o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção da respectiva participação, 
definida no Termo de Compromisso de consórcio. 

4.7. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento definido 
em 5.1.a, deste Edital, não inabilitará o Proponente, mas impedirá o seu representante 
de manifestar-se e responder pela representada nas sessões públicas da licitação. 

4.8. A ocorrência das hipóteses previstas em 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 e 4.5.5, 
importará no afastamento automático das Proponentes do certame. 

5. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS  

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: 

a) carta emitida pela Proponente nomeando o seu representante; 

b) Informações da Proponente, conforme Modelo do Anexo II, “a” , deste Edital; 

c) Os Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a(s) Proposta(s)                                                 
Comerciais referentes aos Lotes de Bacias Hidrográficas ora licitados. 

A empresa proponente poderá, a seu exclusivo critério, oferecer preço para um, ou 
dois, ou três Lotes, indistintamente.  

Não existe obrigatoriedade de ofertar preço para mais de um Lote. 

 

5.2. Os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais deverão ser 
apresentadas à EPE, em 1 (uma) via, respectivamente, em envelopes separados, 
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invioláveis e não transparentes, na data, hora e local indicado no Preâmbulo deste 
Edital. 

5.3. Caso a Proponente oferte preço para mais de um Lote, as respectivas propostas 
comerciais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas em envelopes separados e 
identificados conforme indicado no item 5.4., abaixo..  

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

 

ENVELOPE Nº 1 - “DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO” 
Ref.: Concorrência nº CO-EPE 001/2006.   
Data: ____/_____/2006 -  Horário:____ h. 
À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
Av. Rio Branco Nº 1, 11º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ.  CEP: 20.090 – 003 
Razão Social do Proponente, ou nome do Consórcio:   

 
ENVELOPE Nº 2  - “PROPOSTA COMERCIAL” 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JURUENA (Lote nº 1) 
Ref.: Concorrência nº CO-EPE 001/2006. Data: ____/_____/2006 -  Horário:____ h. 
À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
Av. Rio Branco Nº 1, 11º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.090 - 003 
Razão Social do Proponente, ou nome do Consórcio:........... 

 

ENVELOPE Nº 3  - “PROPOSTA COMERCIAL” 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARIPUANÃ (Lote nº 2) 
Ref.: Concorrência nº CO-EPE 001/2006. Data: ____/_____/2006 -  Horário:____ h 
À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
Av. Rio Branco Nº 1, 11º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ.   CEP: 20.090 - 003 
Razão Social do Proponente, ou nome do Consórcio: ...........       
 

ENVELOPE Nº 4  - “PROPOSTA COMERCIAL” 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TROMBETAS (Lote nº 3) 
Ref.: Concorrência nº CO-EPE 001/2006. Data: ____/_____/2006 -  Horário:____ h 
À 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
Av. Rio Branco Nº 1, 11º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ.   CEP: 20.090 - 003 
Razão Social do Proponente, ou nome do Consórcio: ................ 

 

5.5. Serão contratadas 3 (três) empresas (ou consórcios) distintas(os), uma(um) para 
cada Lote licitado.  A empresa, ou consórcio, vencedora do Lote antecedente terá sua 
proposta excluída dos lotes subseqüentes, conforme definido no item 8.2 deste Edital. 
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5.6. Não serão aceitos documentos e propostas: 

5.6.1. Transmitidos por fac-símile, telegrama ou outra forma de apresentação não 
prevista no presente Edital; 

5.6.2. Que deixarem de atender, de qualquer forma, as disposições deste Edital; 

5.6.3. Apresentados fora do local, da data e do horário limite. 

6. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em 1 (uma) via, em 
Envelope distinto de qualquer  Envelope que contenha proposta comercial e etiquetado 
conforme indicado no item 5.4., deste Edital. Neste Envelope deverão constar os 
seguintes documentos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada: 

 

6.1.1. Relativo a empregados menores de idade:  

 

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

 

6.1.2. Relativos 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. 

e) Quando se tratar de consórcio, além da documentação discriminada nos 
subitens acima, a Proponente deverá apresentar o Termo de Compromisso, nos 
termos do item 4.2. deste Edital. 
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6.1.3. Relativos 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 Fazenda Federal:  
Para a prova de regularidade para com a Fazenda Federal serão aceitas: 
d.1)   Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (instituída pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 03, de 
22/11/2005),  
OU, 
d.2)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (instituída pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02, de 
31/08/2005), se dentro de seu prazo de validade, 
OU, 
d.3)   Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, desde que 
dentro de seu prazo de validade: 
JUNTAMENTE COM 
Certidão de Dívida Ativa da União, desde que dentro de seu prazo de validade. 

e) prova de regularidade para com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente; 

f) prova de regularidade para com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
proponente; 

g) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: 
 
g.1)   Para a prova de regularidade relativa à  Seguridade Social será aceita a 
certidão específica emitida pela Receita Federal do Brasil (instituída pela Portaria 
Conjunta PGFN/RFB Nº 02, de 31/08/2005, Art 1º, II), se dentro de seu prazo de 
valiade,  
OU a  
g.2)   CND do INSS, se dentro de seu prazo de validade; 

h) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
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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 ou de execução patrimonial expedida no domicílio da 
Proponente. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e o termo de 
encerramento do Livro Diário), que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data 
de apresentação da proposta. 

c) Demonstração do atendimento da exigência de patrimônio líquido equivalente a 
dez por cento do valor estimado da contratação para cada um dos Lotes, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma 
da lei, admitida a atualização para esta data por intermédio de índices oficiais.  

Para a proposta da Bacia Hidrográfica Rio Juruena:          R$ 898.000,00 

Para a proposta da Bacia Hidrográfica do Rio Aripuanã:    R$ 602.000,00 

Para a proposta da Bacia Hidrográfica Rio Trombetas:      R$ 617.000,00 

d) Quando se tratar de consórcio, a apresentação da documentação far-se-á nos 
moldes dos itens acima, observado o disposto no item 4.2. e critério do item 4.6, 
deste Edital. 

6.1.4.1. A Proponente deverá apresentar os seguintes índices: 

LC = AC / PC igual ou superior a 1; 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) igual ou superior a 1; 
SG = A REAL / (PC + ELP) igual ou superior a 1; 
Onde: 
LC = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo; 
LG = mede a capacidade da empresa de saldar suas dividas a curto e longo prazo; 
SG = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de 
falência; 
AC = Ativo circulante; 
PC = Passivo circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passiveis de conversão em dinheiro, 
tais como: tributos deferidos ou a recuperar, depósitos judiciais, adiantamentos a 
fornecedores, quando não esclarecidos em nota explicativa, adiantamentos a 
empregados, despesas pagas antecipadamente, dentre outros. 
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6.1.5. Relativos à Qualificação Técnica 

 

6.1.5.1. Documentos relativos à Qualificação Técnica da Proponente: 

a) Prova de registro da proponente no Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

b) Prova de registro ou inscrição da proponente e da equipe técnica responsável 
pela execução dos serviços no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e 
Agronomia – CREA ou na entidade profissional equivalente. 

c) Prova, através de atestados, emitidos por entidade pública ou privada, 
devidamente registrados na entidade profissional competente, ou Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, de a proponente ter realizado Estudos de 
Inventário Hidrelétrico com potencial acima de 500 MW e estudo ambiental 
compatível em características com o objeto deste Edital. 

d) Comprovação, pela empresa isolada ou empresa líder, de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, engenheiro detentor de 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitido pelo CREA, que comprove 
ter executado serviços de características semelhantes ao especificado na alínea “c” 
deste mesmo subitem 6.1.5.1., sendo este o responsável técnico pela execução dos 
serviços ora licitados.  

6.1.5.2. Documentos relativos à Qualificação da Equipe Técnica: 

a) Composição da Equipe Técnica:  

A Proponente deve relacionar a equipe técnica a ser alocada ao trabalho, indicando 
especialidade e categoria profissional. 

b) A Equipe Técnica deverá ser composta, minimamente por: 

b.1)    01 (um) coordenador técnico geral: 

          que possua 20 (vinte) ou mais anos de experiência em estudos e projetos de 
usinas hidrelétricas, demonstrados em currículo, e   

         também, possuindo a comprovação de ter realizado a coordenação de 
inventário hidrelétrico em Bacia com potência igual ou superior a 500 MW .  

Esta comprovação deverá ser feita por meio de atestado fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes, respeitada , em especial, a condição do item 6.1.5.3-e, 
deste Edital; 
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b.2)  04 (quatro) coordenadores de macro-atividades do estudo: 

         possuindo cada profissional, 15 (quinze) ou mais anos de experiência na área 
especificada, demonstrados em currículo, e   

         apresentando, também, a comprovação de ter participado em estudos de 
inventário hidrelétrico de Bacias com potência superior a 500 MW.  

Esta comprovação deverá ser feita por meio de atestado fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes, respeitada , em especial, a condição do item 6.1.5.3-e, 
deste Edital; 

b.3) Equipe técnica formada por profissionais com no mínimo 5 (cinco) anos de 
experiência em suas áreas específicas, demonstrados em currículo.  

A equipe técnica assim formada deverá ter, no mínimo, cada um dos profissionais 
das categorias abaixo indicadas e que possuam efetiva comprovação de ter atuado 
nas respectivas áreas discriminadas.  

Esta comprovação deverá ser feita por meio de atestado fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes, respeitada, em especial, a condição do item 6.1.5.3-e, 
deste Edital; 

 

Relação dos Profissionais indicados no item  6.1.5.2-b.3,   acima. 
 

Quantidade 
mínima 

Formação Profissional  /  Experiência  /  Área de atuação 

1 Técnico de nível superior, com experiência na área de cartografia  
1 Técnico de nível superior, com experiência na área de hidráulica e 

hidrologia  
1 Técnico de nível superior, com experiência na área de geologia e 

geotecnia 
1 Técnico de nível superior, com experiência na área de arranjos gerais 
1 Técnico de nível superior, com experiência na área de estudos 

energéticos 
1 Técnico de nível superior, com experiência nas áreas de geologia ou 

geomorfologia ou pedologia, capacidade de uso e conservação do solo, 
incluindo, em especial, a análise dos processos e atributos físicos e 
diagnóstico e avaliação de impactos no meio físico. 

1 
(*) 

Técnico de nível superior, com experiência na área de fauna , incluindo, 
em especial, o diagnóstico e a avaliação de impactos nos ecossistemas 
terrestres, em particular na fauna. 

1 
(*) 

Técnico de nível superior, com experiência na área de flora, incluindo, 
em especial, o diagnóstico e a avaliação de impactos nos ecossistemas 
terrestres, especialmente na vegetação. 
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(*) O(s) atestado(s) apresentado(s) por cada um desses profissionais deverá(ão) 
comprovar sua participação em estudos na região da Amazônia Legal, na área 
específica do respectivo campo de atuação.  

6.1.5.3. Condições para a apresentação e indicação dos profissionais: 

a) A apresentação da Equipe Técnica deverá ser feita em conformidade com o 
modelo do Anexo III, deste Edital; 

b) Cada um dos componentes da Equipe Técnica deverá ser citado separadamente 
e nominalmente pela PROPONENTE, com a anexação dos seus respectivos 
atestados ou Certidões de Acervo Técnico – CAT ou Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ART, ou devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes, quando aplicável;  

b-1) As folhas dos documentos relativos a cada um dos componentes da Equipe 
Técnica deverão ser apresentados grupados, de forma a evitar a dispersão de 
documentos na Proposta Técnica e a eventualidade de documento(s) não ser(em) 
considerado(s) na análise. 

c) Um mesmo profissional não poderá fazer parte da Equipe Técnica de duas ou 

1 
(*) 

Técnico de nível superior, com experiência na área de ictiofauna, 
incluindo, em especial, o diagnóstico e a avaliação de impactos nos 
ecossistemas aquáticos, em particular na ictiofauna 

1 
(*) 

Técnico de nível superior, com experiência na área de limnologia, 
incluindo, em especial, o diagnóstico limnológico e de qualidade da água 
e  a avaliação de impactos nos ecossistemas aquáticos. 

1 
(*) 

Técnico de nível superior, com experiência na área de socioeconomia, 
incluindo, em especial, o diagnóstico sócio-econômico, demográfico e 
cultural, a avaliação de impactos na população e na sua organização 
social. 

1 Técnico de nível superior, com experiência na área de análise regional, 
incluindo, em especial, o diagnóstico econômico regional, a avaliação de 
impactos na economia e a elaboração de cenários socioeconômicos. 

1 
(*) 

Técnico de nível superior, com experiência na área de antropologia, 
incluindo, em especial, o diagnóstico etno-ecológico, a avaliação de 
impactos no meio socioeconômico e nas relações interétnicas e os 
aspectos culturais. 

1 Técnico de nível superior, com experiência em integração de dados e 
geoprocessamento, incluindo, em especial, levantamentos, elaboração 
de mapas e banco de dados e aplicação de Sistema de Informação 
Geográfica – SIG, bem como, análise do uso e ocupação do solo. 

1 Técnico de nível superior, com experiência na área de modelagem 
matemática, incluindo, em especial, a elaboração e aplicação de 
modelos de análise integrada e/ou interdisciplinar. 
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mais Proponentes distintas. Nessa eventualidade o profissional será 
desconsiderado nas propostas que indicaram tal profissional; 

d) Um mesmo profissional não poderá fazer parte da Relação de Responsáveis 
Técnicos de duas ou mais Proponentes distintas. Nessa eventualidade o 
profissional será desconsiderado nas propostas que indicaram tal profissional; 

e) O atestado emitido para o profissional da própria equipe técnica de qualquer 
empresa deverá vir acompanhado do(s) documento(s) da Contratante para a qual a 
empresa prestou aquele determinado serviço.  

f) Os documentos devem comprovar a participação efetiva do profissional no 
desenvolvimento do trabalho constante do documento, qualificar se a participação 
ocorreu em atividades de coordenação e/ou na equipe técnica e indicar a função 
por êle exercida, que deverá ser concernente com a atividade/função para qual o 
profissional está sendo proposto; 

f) Alterações na composição da Equipe Técnica, inicialmente indicada em proposta, 
somente poderão ser feitas após assinatura do(s) contrato(s), por profissional de 
nível técnico equivalente ou superior e mediante apresentação de justificativa por 
escrito, a qual será submetida à avaliação da fiscalização da EPE.  

6.2. O não cumprimento das exigências relativas a empegados menores de idade, à 
Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, Habilitação Jurídica, Qualificação 
Econômico-Financeira e ainda, a falta de apresentação quaisquer Documentos 
necessários à Qualificação Técnica nas condições estabelecidas no item 6.1.5.3, deste 
Edital,  implicará na imediata desclassificação da Proponente. 

6.3. As certidões que não indicarem a data de validade só serão aceitas se emitidas 
nos últimos 60 (sessenta) dias em relação à data da sessão pública de recebimento e 
de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação. 

7. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPES Nº 2, 3 e 4 

7.1. Para cada uma das Bacias hidrográficas, deverão ser elaboradas propostas 
comerciais de acordo com o Anexo IV deste Edital, as quais deverão ser apresentadas 
em Envelopes distintos, conforme itens  5.3 e 5.4., deste Edital. 

7.2. As propostas deverão atender integralmente as disposições do Edital e de seus 
Anexos, bem como considerar as condições neles estabelecidas. 

7.2.1. A proposta de preços, informando o valor total proposto, deve ser preenchida de 
acordo com o Modelo do Anexo IV, deste Edital.  

7.2.1.1. Adicionalmente, deverá ser apresentado o valor unitário do Homem-hora 
para os técnicos referentes a cada uma das categorias dos profissionais indicadas no 
item 6.1.5.2, deste Edital.  Estes valores unitários devem ser apresentados conforme 
indicado no ANEXO IV - Modelo da Proposta Comercial, deste Edital. 
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8. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO E APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Os Envelopes Nº 1, 2, 3 e 4 serão recebidos, em sessão pública, por membros 
da Comissão Especial de Licitação no local, dia e hora previstos no preâmbulo deste 
Edital, quando serão abertos os Envelopes nº1. 

8.1.1. A EPE não assumirá qualquer responsabilidade pela abertura de envelopes que 
não mostrem a correta identificação ou que sejam entregues em outro local que não o 
descrito no preâmbulo deste Edital. 

8.2. A Comissão Especial de Licitação procederá ao exame da documentação do 
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, 3 e 4  (Proposta 
Comercial), das empresas habilitadas. 

Na sessão de abertura das Propostas, os Envelopes nº 2, 3 e 4 serão separados por 
Bacia (Lote) e a ordem de abertura para cada Bacia (Lote) será definida objetivando 
privilegiar a competição e evitar que haja a possibilidade de ocorrer(em) Lote(s) 
deserto(s), a saber: 

a)  A Proponente que apresentar menor preço proposto para a 1ª (primeira) Bacia cujas 
propostas sejam abertas, terá suas Propostas das demais Bacias devolvidas 
intactas, sem serem abertas, conforme item 8.3, deste Edital. As Propostas para a 
2ª (segunda) Bacia serão abertas e a Proponente que apresentar o menor preço 
proposto terá sua proposta para a 3ª (terceira) Bacia da mesma forma devolvida, 
intacta, sem ser aberta, conforme item 8.3, deste Edital. Finalmente, as propostas 
restantes serão abertas para a 3ª (terceira) Bacia, de forma que a mesma 
Proponente não seja vencedora em mais de um Lote, nos termos dos itens 2.3 e 
5.5, deste Edital. 

b) Na ocorrência de Lote(s) com apenas uma proposta, essa proposta será aberta em 
primeiro lugar, sem sorteio; 

c)  Na ocorrência de Lotes com igual quantidade de propostas, a ordem de abertura 
desses Lotes será definida por sorteio; 

d)  Ocorrendo Lote(s) com maior quantidade de propostas do que outro(s) a ordem de 
abertura se dará do Lote com menor quantidade de propostas para o de maior 
quantidade; 

 



 EDITAL  
Estudos de Inventário Hidrelétrico 

Rios Juruena, Aripuanã e 
Trombetas 

CONCORRÊNCIA  Nº CO-EPE 001/2006 

PAG 14  DE  44 

Condições Gerais  

 
 

e) Para casos não previstos na relação acima, a Comissão Especial de Licitação 
decidirá a ordem de abertura dos Lotes objetivando privilegiar a competição, evitar 
que haja a possibilidade de ocorrer(em) Lote(s) deserto(s) e vedar a contratação da 
mesma empresa, ou consórcio, para a prestação de serviços em mais de um Lote . 

8.3. Os Envelopes nº 2, 3 e 4  serão devolvidos intactos às Proponentes inabilitadas, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

9   JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

9.1. 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 inexeqüíveis; 

d) Apresentar preço total superior ao estabelecido neste Edital.  

9.2. Para cada um dos Lotes dos Estudos de Inventários, será declarada vencedora 
a Proponente habilitada, cuja proposta esteja classificada e que apresentar o menor 
preço. 

10. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. 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. 

10.2. Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, ou apreciados e decididos 
os recursos eventualmente formulados, o Proponente vencedor será convocado, por 
escrito, para que venha assinar o Contrato, em 2 (duas) vias, dentro do prazo de 7 
(sete) dias úteis da data da convocação. 

10.3. A Proponente vencedora quando convocada para assinatura do Contrato deverá 
comprovar estar em dia com suas obrigações com a Seguridade Social e apresentar 
Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e 
Certidão Negativa de Débito – CND, fornecida pelo INSS. 

11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. 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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11.2. 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. 

11.3. 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, 11º 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.  
Não serão conhecidos os recursos interpostos por meio de via fac-símile, e-mail ou 
após vencidos os respectivos prazos legais.  
 
11.4. As solicitações de acesso aos autos, bem como cópias de documentos do 
processo, deverão ser efetuadas, por escrito, segundo as modalidades e endereços 
indicados no item 14.3, deste Edital. 

12. GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 

12.1. Em até 10 (dez) dias da a assinatura do Contrato será exigida da Proponente 
vencedora desta licitação a apresentação de garantia para assegurar o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas, conforme previsto na Cláusula 8ª - Da 
Garantia de Fiel Cumprimento, Minuta de Contrato - Anexo V, deste Edital. 

13.   CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado em 09 (nove) parcelas, em até 15 (quinze) dias após 
a aprovação pela EPE, do relatório objeto da fatura/nota fiscal referente aos serviços. 
As demais condições e forma de pagamento estão previstas na Cláusula 5ª da Minuta 
de Contrato - Anexo V, deste Edital.  

14. EDITAL - OBTENÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

14.1 O Edital pode ser obtido nas dependências da EPE, no endereço indicado no item                   
14.4, abaixo, ou através da Internet.  

                               Obtenção do Edital via Internet: 

Para obter o Edital, pela Internet, em arquivo PDF criptografado, a empresa 
interessada deverá fazer a sua solicitação pelo E-mail editais@epe.gov.br , mencionar 
o número desta licitação (Concorrência CO-EPE-001/2006) e prestar as seguintes 
informações: 

1- Razão Social;  
2- Nº do CNPJ do MF;  
3- Endereço completo (Logradouro, Bairro, Cidade, Estado e CEP);  
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4-Telefone;   
5- Fax;  
6- E-Mail;  
7- Nome e cargo da pessoa credenciada para recebimento de correspondência. 

14.2 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, e na Superintendência de Recursos Logísticos da EPE sita na Av Rio 
Branco, nº 1, 11º. andar- Rio de Janeiro, RJ. 

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

14.3. 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  

 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Superintendência de Recursos Logísticos 

 

Por fax:    Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

  Superintendência de Recursos Logísticos 

  (21)3512-3198 

 

Por carta:   Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

  Superintendência de Recursos Logísticos 

  Avenida Rio Branco, 01 – 11º andar 

  CEP 20090-003 <> Rio de Janeiro <> RJ  

 

14.4. 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 da 
proposta.  

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

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

15.1. 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 que os 
serviços deverão ser realizados conforme disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, particularmente, nos seus Anexos I/1, I/2 e I/3 e Anexo V - Minuta de Contrato, 
no que concerne a cada uma das Bacias Hidrográficas. 

15.2. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste 
Edital e seus anexos serão dirimidas pela Comissão Especial de Licitação, conforme 
item 14.3, deste Edital.  

15.3. 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.  

15.4. 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. 

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

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

15.7. 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. 

15.8. 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; 

15.9. Na eventualidade de todos os Proponentes serem inabilitados 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; 
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15.10.  Além da aceitação das demais condições deste Edital e seus Anexos, a 
apresentação dos Documentos de Habilitação e de  Proposta(s) Comercial (is): 

a. Implicará na integral e irretratável aceitação dos termos e condições 
estabelecidas 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; 

c. Declarará, implicitamente, 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, nem está inscrita no CADIN – Cadastro 
Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais; 

d. Declarará, implicitamente, 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), fixo e irreajustável, 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. 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 4.3 deste 
Edital. 
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15.11. 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 o seja. 

 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2006. 

 
 

ORIGINAL ASSINADO POR 
 

Ibanês César Cássel 
Diretor de Gestão Coorporativa 
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ANEXO I 

 

PROJETOS BÁSICOS  

 

ANEXO   I /1 PROJETO BÁSICO DA BACIA DO RIO JURUENA, em 48 páginas; 

ANEXO   I /2 PROJETO BÁSICO DA BACIA DO RIO ARIPUANÃ, em 48 páginas, e 

ANEXO   I /3 PROJETO BÁSICO DA BACIA DO RIO TROMBETAS, em 47 páginas. 

 

Os Anexos I /1, I /2 e I /3  encontram-se em cadernos separados e fazem 
parte integrante deste Edital. 
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ANEXO II - a)   - Informações sobre a Proponente 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

 

 

 

 

As comunicações com nossa Empresa (ou Consórcio) devem ser feitas conforme 
abaixo indicado: 

Razão social da  Empresa, ou Denominação do Consórcio: 

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

Nome do elemento de contato:  

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

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

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

Endereço completo:  

Logradouro e nº:  

Cidade,  

Estado,  

CEP 

No caso de Consórcio: 

Razão Social da Empresa Líder: ................................ 

Razão Social das outras componentes do Consórcio: 
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ANEXO II .b)  -  MODELO - DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS  
                              MENORES DE IDADE 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº EPE/XXX/2006 

Assunto.: DECLARAÇÃO SOBRE EMPEGADOS MENORES DE IDADE 

 

 

 

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 (  ). 

 

 

 

........................................................ de.......................................... de 2006. 

 

 

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

Assinatura e nome do representante legal da empresa.   
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ANEXO III – MODELO – TABELAS RELATIVAS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº CO-EPE 001/2006 

Assunto.: TABELAS RELATIVAS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

CONCORRÊNCIA Nº CO-EPE 001/2006 

EMPRESA: ......................................... 

ESTUDOS DE INVENTÁRIO DO RIO ........................... 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO NOME DO PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 
(ANOS) 

1 - Coordenação 

Coordenador Técnico Geral    

Coordenador Técnico 1    

Coordenador Técnico 2    

Coordenador Técnico 3    

Coordenador Técnico 4    

2 – Profissionais de Nível superior  
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FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO NOME DO PROFISSIONAL 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 
(ANOS) 

3 – Equipe Complementar 
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ANEXO IV  - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL  

EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

À EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

Ref.: Concorrência nº CO-EPE 001/2006 

Assunto.: Proposta Comercial PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ..................... 

Prezados Senhores, 

1. Atendendo a seu Edital de Concorrência nº CO-EPE 001/2006, informamos nosso 
Preço Total Proposto para execução dos serviços objeto da licitação em pauta. 

Preço Total Proposto: R$ ..................................... (valor por extenso) 

 

2. Adicionalmente, informamos que nossos serviços consideram os seguintes valores 
de H-h (Homem-hora) por função e/ou especialidade e, que nesses valores está 
compreendida 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. 

Coluna (A) - Descrição da Função e/ou 
Especialidade do Profissional 

Coluna (B) - Valor do Homem-
Hora(H-h)   R$ 

OBS: Nesta coluna a Proponente deverá 
informar a Função e/ou especialidade de cada 
um dos Profissionais que compõem a equipe 
técnica proposta conforme indicado pela 
Proponente nas “Tabelas Relativas à 

Qualificação Técnica”, Anexo III, deste Edital. 

OBS: Nesta coluna a Proponente 
deverá informar o valor do H-h 
referente a cada  Profissional 

indicado na Coluna (A) e 
conforme condições 

estabelecidas em (2), acima 

 

 

Local e data: 

(Nome do(s) Representante(s) Legal(is)) 

(Nome da Proponente) 

 



 EDITAL  
Estudos de Inventário Hidrelétrico 

Rios Juruena, Aripuanã e 
Trombetas 

CONCORRÊNCIA  Nº CO-EPE 001/2006 

PAG 26  DE  44 

ANEXO V- Modelo de Contrato  

 
 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE CONTRATO 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

CLÁUSULA 1ª –  OBJETO  

CLÁUSULA 2ª – OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA EPE 

CLÁUSULA 3ª –  OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

CLÁUSULA 4ª - VALOR  E  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA 6ª  -  OBRIGAÇÕES FISCAIS 

CLÁUSULA 7ª - CONTROVÉRSIA SOBRE OS SERVIÇOS 

CLÁUSULA 8ª -  GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 9ª - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

CLÁUSULA 10  – MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA 11 -  RESCISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

CLÁUSULA 13 –CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E DAÇÃO EM GARANTIA 

CLÁUSULA 14 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

CLÁUSULA 15 – NOVAÇÃO  

CLÁUSULA 16ª – CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

CLÁUSULA 17  – FORO E LEGISLAÇÃO 
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ANEXO V 

MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº   EPE - XXX 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE E A EMPRESA 
___________________________________. 

Pelo presente instrumento de Contrato, a EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-
EPE, empresa pública criada pela Lei nº. 10.847, de 15.03.2004,  com sede na SAN – 
Quadra I, Bloco “B”, Brasília-DF e escritório central na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Rio Branco, 1 - 11º andar – centro, CEP 20090-003, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.977.747/0002-61, doravante denominada EPE, e neste ato representada 
por seu presidente e diretor ao final firmados, e, de outro lado a, EMPRESA 
CONTRATADA, com sede ............, inscrita no CNPJ sob o No. ................................, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus 
representantes legais ao final assinados, celebram o presente contrato, de acordo com 
o  Edital de Licitação No. CO-EPE 001/2006, e com a autorização para contratar 
prevista na Deliberação do Conselho de Administração da EPE .................. mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª –  OBJETO  

1.1 O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de consultoria 
especializada para realizar os Estudos de Inventario da Bacia Hidrográfica do Rio 
_________, incluindo, em especial, a sua Avaliação Ambiental Integrada (AAI), 
visando identificar a alternativa ótima de divisão de quedas para o aproveitamento do 
potencial hidrelétrico da Bacia, sob o ponto de vista técnico, econômico e ambiental, 
considerando, ainda, o uso múltiplo da água, e tudo conforme disposições contidas no 
Projeto Básico (Anexo I) do Edital de Concorrência nº CO-EPE-001/2006. 

1.2 Os resultados dos serviços desenvolvidos, total ou parcialmente, durante a 
vigência deste CONTRATO serão de propriedade exclusiva da EPE, não cabendo à 
CONTRATADA, nem aos profissionais neles envolvidos, nenhum direito de 
propriedade, sendo-lhes vedada, ainda, a transferência a terceiros, a qualquer título, ou 
a veiculação dos dados obtidos ao abrigo deste CONTRATO. 

1.3 Os serviços serão prestados pela CONTRATADA de acordo com o estipulado 
nos documentos a seguir indicados, que integram este CONTRATO, 
independentemente de sua transcrição: 
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a) O Edital da Concorrência nº CO-EPE-001/2006. , e seus Anexos (e 
suplementos se houver), doravante denominado Edital; 

b) A proposta da CONTRATADA, de nº ____, de _____ de _______, de 2006, 
com os documentos que a integra; 

c) Todas as correspondências trocadas entre a EPE e a CONTRATADA sobre 
o objeto da Concorrência, desde a data da publicação do Edital. 

1.4 Ocorrendo divergências entre o conteúdo da proposta e os termos do 
CONTRATO, prevalecerão as disposições do CONTRATO. 

CLÁUSULA 2ª – OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA EPE 

2.1. Constituem direitos e obrigações da EPE: 

a) Designar, por escrito, em até 5 (cinco) dias após a assinatura deste CONTRATO, 
um representante que terá como atribuição acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento 
dos trabalhos, diretamente ou através de prepostos especialmente designados para tal. 

O representante da EPE será responsável pela comunicação entre as Partes e pelo 
recebimento, envio, e atesto das correspondências emitidas pela CONTRATADA; 

b) Receber o produto do objeto contratual executado em estrita observância às suas 
instruções e orientações e demais elementos que integram o presente instrumento.  

c) Analisar, no prazo de até 15 (quinze) dias os estudos concluídos e formalmente 
encaminhados pela CONTRATADA, indicando, conforme o caso, a aprovação formal 
ou a necessidade de revisão; 

d) Emitir a Autorização de Faturamento, que deverá acompanhar a Nota Fiscal ou 
Fatura referente ao produto a ser faturado, conforme aprovação formal de que trata a 
alínea “c”, acima e de acordo com o cronograma estabelecido no item 3.1.c, deste 
CONTRATO. 

e) Fornecer à CONTRATADA, sempre que solicitado, dados e informações disponíveis 
na EPE, e que tenham relação com os serviços a serem realizados.  

f) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

g) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste CONTRATO; 

h) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com a antecedência legalmente prevista, 
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

i)   Comunicar, por escrito, à CONTRATADA qualquer fato extraordinário ou anormal 
que afete a execução dos serviços; 

l) Responsabilizar-se por eventuais custos adicionais ocasionados por alterações 
ou revisões demandadas em estudos já formalmente aprovados ou quando 
decorrentes de acréscimo do escopo estabelecido no Projeto Básico, Anexo I ao Edital. 
Antes de execução dessas alterações ou revisões, os eventuais custos adicionais 
deverão ser formal e totalmente estabelecidos. 
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CLÁUSULA 3ª –  OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

3.1. Sem prejuízo do disposto nas normas legais e regulamentares específicas, 
constituem obrigações e direitos da CONTRATADA, além de outras constantes deste 
CONTRATO: 

a) Nomear um representante responsável pela comunicação entre as Partes, 
pelo recebimento, envio, e atesto das correspondências emitidas pela EPE, tendo, 
dentre outras, a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao 
representante da EPE, além de tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas; 

b) Realizar o objeto deste CONTRATO, de acordo com as condições 
especificadas neste Instrumento, no Edital e seus Anexos.  

c) Apresentar os relatórios a serem elaborados por ela, conforme estabelecido 
no Projeto Básico, Anexo I ao Edital, cujos conteúdos e prazos limites, em dias 
corridos, contados da data da assinatura deste CONTRATO, estão resumidos na tabela 
a seguir: 

 

Produto Fase do Estudo Descrição 
Prazos 

 (dias) 

Produto 1 Fase I - Preliminar Programa de Trabalho 20 

Produto 2 Fase II – Planejamento dos 
Estudos Relatório de Planejamento dos Estudos 60 

Produto 3 Relatório Parcial 1 – Estudos, 
levantamentos e serviços de campo 

120 

Produto 4 Relatório Parcial 2 – Estudos, 
levantamentos e serviços de campo 

180 

Produto 5  Relatório Parcial 3 – Estudos, 
levantamentos e serviços de campo 

240 

Produto 6 Relatório Parcial 4 – Estudos, 
levantamentos e serviços de campo 

300 

Produto 7 

Fase III - Estudos Preliminares 

Relatório Final da Fase III – Estudos 
Preliminares 

360 

Produto 8 Fase IV – Estudos Finais Relatório Parcial – Estudos Finais – 
Consolidação dos Serviços 

450 

Produto 9 
Fase V – Estudos Finais –  Relatório Final - Texto 

540 
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Produto Fase do Estudo Descrição 
Prazos 

 (dias) 

Volume 1 

Volume 2 Relatório Final - Desenhos 

Volume 3 Relatório Final – Orçamentos, Fichas 
Descritivas e SIPOT 

Volume 4 Sumário Executivo 

Apêndice A Estudos Cartográficos 

Apêndice B Estudos Geológico-Geotécnicos 

Apêndice C Estudos Hidrometeorológico 

Apêndice D Estudos Ambientais 

Apêndice E Outros Usos da Água 

Apêndice F Avaliação Ambiental Integrada da 
Alternativa Selecionada 

 

d) Revisar e refazer, exclusivamente às suas custas e dentro do prazo indicado 
pela EPE, relatórios e/ou estudos que não tenham sido aceitos por esta última; 

e) Proceder às revisões dos relatórios e/ou estudos concluídos e formalmente 
aceitos pela EPE, dentro dos prazos em que esta vier a estabelecer;  

f) Assumir todas as responsabilidades pelos danos causados diretamente à 
EPE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos 
serviços objeto deste CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou acompanhamento feito pela EPE, bem como se obrigar por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por 
força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente CONTRATO; 

g) Comunicar, por escrito, em até dois dias, à fiscalização da EPE, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para a 
adoção das medidas cabíveis e para os fins legalmente cabíveis; 

h) Valer-se na elaboração dos serviços objeto deste CONTRATO, dos 
profissionais indicados nos documentos da qualificação técnica, apresentados na 
proposta da Concorrência nº CO-EPE-001/2006. A substituição de qualquer desses 
profissionais será admitida desde que sejam utilizados profissionais de experiência 
equivalente ou superior, previamente aprovada pela EPE; 

i) Observar normas, critérios e padrões determinados pela legislação na 
execução dos estudos objeto deste CONTRATO; 

j) Garantir livre acesso aos locais de trabalho à fiscalização da EPE, quer para 
este fim, quer para a obtenção de outras informações julgadas necessárias pela EPE; 

k) A pedido da EPE e sem qualquer ônus adicional para a EPE, a 
CONTRATADA enviará representantes de sua equipe técnica ou consultores 
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responsáveis pela execução dos serviços a reuniões ou apresentações sobre o objeto 
do CONTRATO, de forma a prestar esclarecimentos, bem como dirimir quaisquer 
dúvidas; 

l) Elaborar relatórios parciais, final e sumário executivo, circunstanciados e com 
dados consolidados, em conformidade com o disposto no Projeto Básico Anexo I ao 
Edital;  

m) Corrigir eventual incorreção dos assuntos tratados no registro das reuniões 
efetuado pela CONTRATADA. Para tanto,  a EPE solicitará a necessária correção, no 
prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo 
registro; 

n) Prestar esclarecimentos à EPE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação; 

o) Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de 
habilitação exigidas na concorrência que deu origem a esta contratação; 

p) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 
em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições devidas à 
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de 
trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado, responsabilizando-se, ainda, por recolhimentos indevidos ou pela omissão 
total ou parcial destes tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços 
contratados; 

q) Apresentar, sempre que solicitado pela EPE, a comprovação de regularidade 
de todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;  

r) Não divulgar informações a terceiros acerca da prestação dos serviços objeto 
deste CONTRATO sem a  prévia e expressa autorização da EPE; 

s) Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação 
da EPE. A infração a este dispositivo implicará a rescisão imediata deste Contrato e 
sujeitará a CONTRATADA às penas previstas em lei e às indenizações por perdas e 
danos cabíveis; 

t) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos; 

u) Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros, com base na 
legislação em vigor, relacionada com os serviços objeto deste CONTRATO. 

 

3.2. Na eventualidade de ocorrer ação judicial envolvendo de alguma forma os 
serviços objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA adotará as providências 
necessárias no sentido de preservar a EPE e de mantê-la a salvo de reivindicações, 
demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se 
houver condenação, reembolsará à EPE, se for o caso, as importâncias que esta tenha 
sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data 
do efetivo pagamento. 
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3.3. A CONTRATADA, não obstante o disposto na Cláusula 6ª, deste Contrato, 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.  
 

CLÁUSULA 4ª - VALOR  E  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. Pelos serviços objeto deste CONTRATO, a EPE pagará à CONTRATADA o 
valor total global, fixo e irreajustável de R$ _________ (_______ reais). 

4.2. Nos preços já estão incluídos 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 deste CONTRATO; 

4.3. Os valores disponibilizados para a presente contratação são originários da Conta 
Orçamentária .....................  , do centro financeiro ......................... 

4.4. A EPE poderá solicitar, em caso de suas novas necessidades de trabalho, e a 
CONTRATADA obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual. 

CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 A EPE pagará à CONTRATADA os valores definidos no item 5.11, desta 
cláusula, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, em duas 
vias, devidamente atestada pela EPE, depois de cumpridas todas as exigências 
contratuais e dado o devido aceite, pela EPE, conforme indicado no item 2.1.d), deste 
instrumento. 

5.1.1. No caso de aprovação do Produto pela EPE, será emitida uma Autorização de 
Faturamento liberando o valor total desse Produto; 

5.1.2. Caso a EPE, a seu exclusivo critério, aceite o Produto com restrições, poderá 
emitir Autorização de Faturamento Parcial liberando 75 % (setenta e cinco por cento) 
do valor estabelecido para o Produto em pauta.  

A parcela retida será liberada com a aprovação final do Produto, após a apresentação 
das correções/complementações solicitadas pela EPE, quando será emitida a devida 
Autorização de Faturamento Complementar. 

5.1.3. No caso de não aceitação do Produto pela EPE a Autorização de Faturamento 
só será emitida quando o Produto, revisado, for aceito pela EPE. 

5.2. Os documentos de cobrança só serão aceitos quando acompanhados da 
respectiva Autorização de Faturamento.  
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5.3. Uma vez aprovados os documentos de cobrança pela EPE, o pagamento será 
feito à Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da apresentação dos 
citados documentos. 

5.4. Para que a EPE cumpra com suas obrigações dentro do prazo estabelecido, a 
CONTRATADA deverá emitir e apresentar à EPE duas vias do documento de 
cobrança, para fins de pagamento, no órgão abaixo identificado:  

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos 
Av. Rio Branco nº 01, 11º andar 
CNPJ 06.977.747/0002-61 
 

5.5. Os documentos de cobrança deverão indicar o número e o objeto deste Contrato e 
o número do Convênio MME indicado no item 4.3, acima, não se admitindo 
documentos que façam referência a diversos instrumentos contratuais. 

5.6. A CONTRATADA deverá discriminar no corpo dos seus documentos de cobrança 
os impostos, taxas, contribuições parafiscais incidentes sobre os serviços e/ou 
fornecimento ali discriminados.    

5.7. O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nos subitens desta 
Cláusula facultará à EPE devolver o documento de cobrança e a contar novo prazo de 
vencimento, que será de 15 (quinze) dias a partir de sua reapresentação. 

5.8. Na hipótese de ocorrência de erro ou de haver dúvida nos documentos de 
cobrança a CONTRATADA deverá emitir novos documentos de cobrança após ter 
sanado o erro e/ou esclarecido a dúvida, contando-se novo prazo de 15 (quinze) dias, a 
partir da respectiva apresentação, para pagamento, pela EPE.   

5.9. A EPE não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer 
outro pagamento não previsto neste Instrumento Contratual.                                             

5.10. Os pagamentos somente serão efetuados após prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

5.11. As Notas Fiscais ou Faturas dos serviços deverão ser emitidos nos valores 
correspondentes aos percentuais calculados sobre o valor deste CONTRATO, 
definidos para cada um dos Relatórios/Produtos discriminados na tabela a seguir, 
observado o disposto no item 5.1., deste Contrato: 
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NF/Fatura 
referente ao: Fase do Estudo Relatórios / Produtos 

Valor do Documento 
de Cobrança 

(sobre o valor do 
CONTRATO) 

Produto 1 Fase I - Preliminar Programa de Trabalho 5% 

Produto 2 
Fase II – 
Planejamento dos 
Estudos 

Relatório de Planejamento dos 
Estudos 10% 

Produto 3 
Relatório Parcial 1 – Estudos, 
levantamentos e serviços de 
campo 

10% 

Produto 4 
Relatório Parcial 2 – Estudos, 
levantamentos e serviços de 
campo 

10% 

Produto 5 
Relatório Parcial 3 – Estudos, 
levantamentos e serviços de 
campo 

10% 

Produto 6 
Relatório Parcial 4 – Estudos, 
levantamentos e serviços de 
campo 

10% 

Produto 7 

Fase III - Estudos 
Preliminares 

Relatório Final da Fase II – 
Estudos Preliminares 10% 

Produto 8 Fase IV – Estudos 
Finais 

Relatório Parcial – Estudos Finais 
– Consolidação dos Serviços 15% 

Produto 8 
Fase IV – Estudos 
Finais 
 

Relatório Parcial – Estudos Finais 
– Consolidação dos Serviços 15% 

Fase V – Estudos 
Finais - Volume 1 Relatório Final - Texto 

Volume 2 Relatório Final – Desenhos 

Volume 3 Relatório Final – Orçamentos, 
Fichas Descritivas e SIPOT 

Volume 4 Sumário Executivo 
Apêndice A Estudos Cartográficos 
Apêndice B Estudos Geológico-Geotécnicos 
Apêndice C Estudos Hidrometeorológico 
Apêndice D Estudos Ambientais 
Apêndice E Outros Usos da Água 

Produto 9 

Apêndice F Avaliação Ambiental Integrada da 
Alternativa Selecionada 

20% 

 

5.12. Desde já fica acertado que o comprovante bancário se constituirá em documento 
probatório de quitação das obrigações decorrentes deste instrumento contratual. 

5.13. Dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a EPE poderá deduzir: 

a) os valores correspondentes às multas porventura aplicadas em função do 
CONTRATO; 
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b) os valores correspondentes aos eventuais danos causados por preposto da 
CONTRATADA a bens e serviços da EPE  e de terceiros, na execução dos serviços; e 
quaisquer outros débitos da CONTRATADA para com a EPE, independentemente de 
origem ou natureza, relacionados a este CONTRATO 

5.14. É vedado à CONTRATADA fazer cessão dos créditos decorrentes do 
CONTRATO, não se admitindo cobrança por intermédio de terceiros.  

 

CLÁUSULA 6ª  -  OBRIGAÇÕES FISCAIS 

6.1 Todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais, encargos e contribuições 
parafiscais eventualmente devidos pela execução dos serviços objeto deste Contrato 
correm por conta exclusiva da CONTRATADA, que também se responsabiliza pelo 
perfeito e exato cumprimento de todas as obrigações e formalidades que a lei a ela 
atribua. 

6.2 Os tributos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos na forma da 
Lei, de tal modo que os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA serão 
sempre ultimados pelo seu valor líquido. 

6.3 Caso sejam criados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, tributos ou 
encargos, ou seja modificada a base de cálculo e/ou alíquotas dos atuais, de forma a 
aumentar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, modificando a economia contratual, 
será o valor revisado para mais ou para menos, de modo a cobrir as diferenças 
comprovadamente decorrentes destas alterações. 

6.4 Em face do disposto no item 6.1, a EPE 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 7ª - CONTROVÉRSIA SOBRE OS SERVIÇOS 

7.1. Ocorrendo controvérsia em relação a quaisquer dos serviços objeto deste 
CONTRATO, a CONTRATADA prosseguirá diligentemente na sua execução, 
obedecendo às determinações da EPE, até e após a decisão final desta. 

7.1.1. A EPE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço que for executado em desacordo 
com o CONTRATO, até a decisão final da controvérsia. 

CLÁUSULA 8ª -  GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 

8.1. Para garantir o fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações assumidas 
neste CONTRATO, a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias, contados a partir da 
assinatura do CONTRATO, fará entrega no local indicado no item 5.3. de uma das 
garantias abaixo discriminadas, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
mencionado no item 4.1., deste Contrato. 
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a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

b) Fiança bancária, emitida por instituição bancária aceita pela EPE, consoante 
modelo por esta última estipulado em anexo ao Edital; 

c) Seguro – garantia, feito junto a entidade autorizada pelo IRB (Instituto de 
Resseguros do Brasil), aceita pela EPE, e de acordo com o modelo também por esta 
apresentado em anexo ao Edital. 

8.1.1. A garantia terá validade até 30 (trinta) dias após o Recebimento Definitivo dos 
Serviços; 

8.1.2. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela EPE, a 
garantia de que trata o "caput" desta Cláusula. 

8.1.3. O valor da garantia 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. 

8.1.4. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações 
contratuais, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, a respectiva 
renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 

8.1.5. A EPE poderá deduzir da garantia, as multas e as penalidades previstas neste 
CONTRATO, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados. 

8.1.6. No caso de execução da garantia, em decorrência do disposto no item anterior, 
a CONTRATADA se obriga a complementá-la, às suas expensas, no prazo máximo de 
10 (dez) dias, que se contará do aviso escrito da EPE. 

8.1.7. A garantia de execução somente será restituída pela EPE após cumprimento 
integral de todas as obrigações contratuais assumidas, A garantia será devolvida à 
CONTRATADA depois do Recebimento Definitivo dos Serviços, a que se refere a 
CLÁUSULA 14, deste CONTRATO, em até 30 ( trinta ) dias após solicitação daquela. 

8.1.8. 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 no “caput” desta 
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 EPE. 

CLÁUSULA 9ª - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

9.1. A EPE reserva-se o direito de exercer, por intermédio de seus representantes 
devidamente credenciados, a fiscalização dos serviços contratados, para o que a 
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CONTRATADA compromete-se a garantir o livre acesso do mesmo a todos os locais 
onde se execute qualquer serviço.  

9.1.1. O exercício, pela EPE, do direito de fiscalizar a execução dos serviços não 
exonera a CONTRATADA de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui as suas 
responsabilidades. 

9.2. Os representantes da EPE, credenciados perante a CONTRATADA, terão poderes 
para fiscalizar a execução de todo e qualquer serviço contratado e, especialmente, 
para: 

9.2.1. exigir da CONTRATADA estrita obediência às estipulações deste CONTRATO e 
à documentação a ele anexa e à melhor técnica consagrada para a execução dos 
serviços; 

9.2.2. sustar os serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que 
considerar esta medida necessária à sua boa execução ou à salvaguarda dos 
interesses da EPE; 

9.2.3. recusar qualquer serviço ou material que não atenda ao especificado pela EPE, 
esteja defeituoso ou insatisfatório, e exigir a remoção de pessoal não qualificado 
sempre que julgar necessário; 

9.2.4. decidir todas as questões técnicas que se levantarem no campo durante o 
andamento dos serviços; 

9.2.5. ajustar com o representante da CONTRATADA as alterações na ordem de 
seqüência dos trabalhos que forem consideradas convenientes ou necessárias; 

9.2.6. atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas. 

9.2.7. exigir a imediata retirada dos serviços de qualquer empregado ou preposto da 
CONTRATADA que impeça ou dificulte sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência no 
local seja considerada inconveniente; 

9.2.8. exigir da CONTRATADA a apresentação, para exame, de todo e qualquer 
documento ou informação relativa aos serviços, sempre que julgar necessário ou 
oportuno; 

9.2.9. definir, com o preposto da CONTRATADA, as alterações da ordem seqüencial 
dos trabalhos que forem julgadas necessárias ou convenientes; 

9.2.10. notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que 
porventura venham a ser encontradas na execução deste CONTRATO. 

9.3. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a 
dilatação do prazo de execução dos serviços, salvo expressa concordância da EPE e a 
celebração de correspondente Termo Aditivo a este CONTRATO. 
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9.4. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer 
serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou reparado, às 
suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização. 

9.5. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA não a desobrigará de 
sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como 
tampouco, a ausência de comunicação por parte da EPE, referente à irregularidade ou 
falhas, não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades. 

9.6. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência deste CONTRATO, fornecendo informações, 
propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

9.7. A EPE realizará, periodicamente, avaliação da qualidade do atendimento, do 
nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos apresentados pela 
CONTRATADA. 

9.8. A avaliação aludida no subitem 9.7 será considerada pela EPE para aquilatar a 
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços 
prestados; para decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, rescindir o presente 
CONTRATO e para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declaração sobre 
seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações 
públicas. 

CLÁUSULA 10  – MULTAS CONTRATUAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 A EPE  aplicará à CONTRATADA, no caso de atraso na execução de quaisquer 
prazos estabelecidos no CONTRATO, multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia 
de atraso, calculado sobre o valor contratado, até o limite máximo de 10% (dez por 
cento) do valor Contrato.  

10.2 À CONTRATADA serão ainda aplicadas as seguintes sanções, no caso da 
inexecução total ou parcial deste Contrato, garantidos os direitos ao contraditório e à 
prévia defesa: 

I) advertência; 

II) multa administrativa; 

III) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a 
EPE, por um período não superior a 02 (dois) anos; 

IV) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A 
reabilitação será concedida se a CONTRATADA ressarcir a EPE pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no disposto na 
alínea anterior. 



 EDITAL  
Estudos de Inventário Hidrelétrico 

Rios Juruena, Aripuanã e 
Trombetas 

CONCORRÊNCIA  Nº CO-EPE 001/2006 

PAG 39  DE  44 

ANEXO V- Modelo de Contrato  

 
 

10.3 A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Cláusula não impede que a 
EPE rescinda unilateralmente o Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações 
cabíveis. 

10.4 As multas previstas neste Contrato poderão ser descontadas de qualquer valor 
devido à CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execução, na forma da Lei 
Processual Civil. Para tanto a multa administrativa citada no 10.2.II, desta cláusula, não 
excederá em seu total, o equivalente a 15%(quinze por cento) do valor do CONTRATO. 

10.5. As penalidades previstas nas alínesa “I”, “III” e “IV” do item 10.2, acima, poderão 
ser aplicadas juntamente com a penalidade prevista na alínea  “II”, facultada a defesa 
précia da CONTRATADA . 

CLÁUSULA 11 -  RESCISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

11.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8666/93. 

11.2 A rescisão do Contrato poderá ser: 

11.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da EPE nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a 
Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, hipótese que ensejará as 
conseqüências previstas no art. 80 daquele mesmo diploma legal;  

11.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da EPE; 

11.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

11.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 
8666/93, sem que haja culpa da Contratada, será ela ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento 
devido pela execução do Contrato até a data da rescisão, bem como ao pagamento do 
custo da desmobilização. 

11.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

11.6 Na hipótese de a CONTRATADA entrar em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, ficará a critério da EPE manter, ou não, o Contrato. 

 

CLÁUSULA 12 – PRAZO  E  DA VIGÊNCIA  

12.1. O prazo para a execução dos serviços objeto do presente CONTRATO é de 540 
(quinhentos e quarenta) dias contados a partir da data da assinatura deste instrumento. 
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12.1.1. O encerramento do presente CONTRATO dar-se-á de acordo com o disposto 
nas CLÁUSULA 8ª –GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO e da CLÁUSULA 14- 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 

12.2. O presente CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura e seu 
encerramento dar-se-á após 600 (seiscentos) dias de vigência, podendo ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, a critério exclusivo da EPE, na ocorrência das 
hipóteses previstas no § 1º do art. 57, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA 13 –CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E DAÇÃO EM GARANTIA 

13.1 São expressamente vedadas a cessão e a subcontratação, ainda que parciais, 
bem como a dação em garantia deste Contrato. 

CLÁUSULA 14 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

14.1. O Recebimento Definitivo dos Serviços será comunicado pela EPE, à 
CONTRATADA, após constatada inexistência de débitos, em um prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após a conclusão dos serviços. 

14.2. O Recebimento Definitivo dos Serviços não exclui a responsabilidade civil pela 
qualidade dos serviços, nem ético profissional pela perfeita execução do CONTRATO. 

CLÁUSULA 15 – NOVAÇÃO  

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

15.2 Todos os recursos postos à disposição da EPE neste Contrato, ou na lei, serão 
considerados como cumulativos, e não alternativos. 

CLÁUSULA 16ª – CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
16.1. Todas as informações decorrentes da prestação dos serviços relacionados ao 
objeto contratual serão consideradas “Informações Confidenciais”, e serão objeto de 
sigilo, salvo se expressamente estipulado em contrário pela EPE. 
 
16.2. A CONTRATADA se compromete a guardar confidencialidade e a não utilizar 
qualquer tipo de Informação Confidencial para propósitos estranhos àqueles definidos 
nas CLÁUSULAS 1ª e 3ª deste CONTRATO. 
 

16.3. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que 
seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta 
ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto deste CONTRATO, 
que precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
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adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta 
cláusula sejam efetivamente observadas. 
 

16.4. O compromisso de confidencialidade é permanente e se manterá durante o 
período de vigência deste instrumento e após o término do mesmo. 
 

16.5. A divulgação de qualquer Informação Confidencial somente será possível 
mediante prévia e expressa autorização por escrito da EPE ou quando requerida pelas 
Autoridades Governamentais, Administrativas e/ou Judiciárias e, neste caso, a 
CONTRATADA deverá reportar o fato imediatamente a EPE.  
 

16.6. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida nesta 
cláusula sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos 
comprovadamente sofridos pela EPE, sem prejuízo das demais sanções legais 
cabíveis decorrentes de sua violação. 
 

16.7. A CONTRATADA se obriga a devolver à EPE, todo o material que contenha 
informações confidenciais, tão logo ocorra a rescisão ou término da vigência deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA 17  – FORO E LEGISLAÇÃO 

17.1 O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente deste Contrato é 
o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja.  Este Contrato é regido em todos os termos e 
condições, notadamente no tocante às eventuais omissões, pela Lei nº 8.666/93, em 
sua última versão. 

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas vias 
de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro, ...... de .........  

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE 

 ___________________________            __________________________ 
                    Presidente           Diretor  

 

CONTRATADA__________________________  

 

 

Testemunhas:___________________________       ___________________________ 
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ANEXO VI -  MODELOS DE GARANTIA  

 

1. FIANÇA BANCÁRIA 

Rio de Janeiro, 

Empresa de Pesquisa Energética 

Av. Rio Branco nº 1 – sala 1.101 - Centro 

RIO DE JANEIRO – RJ 

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 
06.977.747/0001-80, 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. 

1. 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. 
2. O 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. 
3. Esta garantia expirará 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do SERVIÇO, 
segundo o previsto na Cláusula 17 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, do mencionado 
Contrato, obrigando-se o Banco a, antes de considerá-la vencida, 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____________. 
4. 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) 
________________ 
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5. 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) 

_________________________________________________________________ 

2) SEGURO-GARANTIA 

Condições da Garantia 

(Verso da APÓLICE) 

 

1. Objeto e Extensão do Seguro 
As relações entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta 
do seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem 
no direito do SEGURADO. 

 

2. Valor da Garantia 
O valor garantido pela APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, 
ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste 
monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na 
mesma proporção. 

 

3. Caracterização e Configuração do Sinistro 
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigações cobertas pela presente 
APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização 
devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao 
TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação. 

 

4. Indenização e Sub-Rogação 
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos 
direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos 
tenham dado causa ao pagamento. 
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5. Isenção de Responsabilidade 
A SEGURADORA ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, nas 
seguintes hipóteses: 

1. casos fortuitos ou força maior; 
2. descumprimento das obrigações do TOMADOR decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade do SEGURADO; 
3. alteração ou modificação das ob80 
4. rigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, acordadas entre 

SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA. 
 

6. Pluralidade das Garantias 
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma 
parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá 
proporcionalmente com os demais participantes. 

 

7. Extinção da Garantia 
Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a 
devolução desse instrumento ou passar declaração de cumprimento integral das 
obrigações do TOMADOR. 

 

8. Foro 
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão 
resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO. 

APÓLICE Nº 

A (SEGURADORA), em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente 
instrumento a (o) SEGURADO: (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 06.977.747/0001-80), as obrigações do 
TOMADOR: (Razão Social, CGC e Endereço), até o valor de __________ 
(_____________________), permanecendo esta Apólice em vigor até o cumprimento 
integral das obrigações garantidas. 

Fica ainda declarado que esta Apólice é prestada para o seguinte objeto: Garantia de 
fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações assinadas pelo Tomador no 
instrumento contratual nº _______ datado de ___/___/______ . 

Data: ___/___/_______. 

 (SEGURADORA) ____________________ 


