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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa 
 

PROCESSO Nº 21163.000851/2013 
 

CONVITE Nº 01/2013 – Embrapa Café 
 
   A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – 
Embrapa, convida a apresentar proposta de preço para a prestação de serviços de 
engenharia especificados nos Anexos, deste Edital, de acordo com a Lei nº 8.666 de 
21/06/1993 e o Regulamento das Licitações e Contratações da Embrapa (Deliberação 
n.º 23/96): 
 

MODALIDADE: CONVITE DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

OBJETO: Contratação de empresa para construção de Galpão com estrutura pré-
moldada de concreto para beneficiamento de café. 
 
FONTE DE RECURSOS: 0100 

 
LOCAL: Embrapa Cerrados - BR 020 - Km 18 - Rodovia Brasília/Fortaleza - 
Planaltina/DF. 

 
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias. 
 
REGIME: Empreitada por preço global irreajustável. 
 
  O Edital, incluindo os seus anexos, poderá ser retirado pelos 
interessados de segunda a sexta-feira, no horário de expediente (08:00h as 11:30 h e 
de 13:00 h as 16:00 h) na Sede da Embrapa Café, localizada no Parque Estação 
Biológica – PqEB - Av. W3 Norte (final) - Ed. Sede, subsolo – Brasília - DF ou no site 
www.embrapa.br/cafe 
 
  As propostas serão recebidas na Sede da Embrapa Café, até as  
9:00 horas do dia 11/12/2013, quando será realizada a sessão de abertura dos 
envelopes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.embrapa.br/cafe
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa 
 
 

CONVITE Nº 01/2013 – Embrapa Café 
 
 
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa convida para 
apresentar proposta de preço para Contratação de Empresa para construção 
Galpão com estrutura pré-moldada de concreto para beneficiamento de café, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência apresentado nos 
anexos, conforme projeto básico que integra este Edital, conforme especificações 
contidas neste Edital e seus anexos e em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 
21/06/93 e a Norma de Regulamento das Licitações e Contratações da Embrapa 
(Deliberação n.º 23/96). 
 

As propostas serão recebidas na Embrapa Café, até às 09:00h do dia 
11/12/2013, sito na Sede da Embrapa Café, localizada no Parque Estação Biológica – 
PqEB - Av. W3 Norte (final) - Ed. Sede, subsolo – Brasília - DF, quando será realizada 
a sessão de abertura dos envelopes. 

 
O prazo de execução do objeto será de 60 (sessenta) dias consecutivos, 

sob regime de empreitada global irreajustável a contar a partir do 1º dia útil após 
assinatura do contrato. 
 
01 - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO 
 
02 - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do presente Convite, pessoas jurídicas (exceto as que estejam 
reunidas sob a forma de consórcio e as enquadradas nos termos do art. 9º, da Lei 
8.666/93), que apresentem a seguinte documentação: 

 
2.1.1 Cópia do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA, que comprove sua regularidade. 
 

2.1.2. Apresentação de Atestado de Qualificação Técnica Operacional, que 
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comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, emitido por 
entidades de direito público ou privado, em nome da empresa licitante;  
 
2.1.3  Apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o 
Responsável Técnico pela elaboração do projeto possui capacitação técnica, 
compatível com a complexidade do objeto licitado, conforme parcelas de maior 
relevância, devidamente registrado no CREA. 
 
2.1.3.1. Parcela de maior relevância: 
 

a) Execução de no mínimo 70% da construção do Galpão pré-moldado 
 
2.1.4 Comprovante de que o Responsável Técnico pela obra (item 2.1.3), objeto 
da presente licitação, integra o quadro permanente da licitante, a ser realizada da 
seguinte forma: 

 
a) Apresentação de cópia autenticada da CTPS ou apresentação de cópia 
autenticada do Contrato de Trabalho, devidamente registrado; 
 
b) Na hipótese de ser o Responsável Técnico pela execução do objeto ser 
integrante do quadro social da empresa licitante, deverá ser apresentado o 
Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal 
situação. 
 
c) Apresentação de cópia de contrato de prestação de serviços, específico 
para os serviços a ser contratado nesta licitação, com cláusula 
condicionando sua eficácia à assinatura do contrato com a Embrapa. 
 

2.1.5 Apresentação de Declaração formal, contendo a relação explícita de 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados 
essenciais para a execução do objeto licitado, bem como de que possui as 
condições mínimas relativas a instalação do canteiro, nos termos do § 6º, do art. 
30, da Lei 8.666/93. 
 
2.1.6 Declaração de que se compromete a manter no local de execução do 
objeto desta licitação todo equipamento necessário para a execução do contrato. 

 
2.1.7. Documento que comprove a constituição legal da empresa, acompanhado 
CNPJ/MF, devendo informar o endereço completo, fax e telefone do licitante; 
 
2.1.8 Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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 - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei nº 
8.036/90.  
 
2.1.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
2.1.10. Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS, de conformidade com 
o art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, os art. 47, inciso I, alínea "a" e 
95, parágrafo 2º, alínea "c" da Lei nº 8.212/91 e o art. 29, inciso IV da Lei nº 
8.666/93. 
 
2.1.11. Declaração constando que o licitante não se encontra cumprindo pena de 
"INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA", em qualquer de suas esferas: Federal,  Estadual, Municipal e no 
Distrito Federal (arts. 87, IV c/c 97 da Lei nº  8.666/93), consubstanciada no 
modelo Anexo V. 
 
2.1.12. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo VII; 
 
2.1.13. Caso a licitante seja enquadrada no regime jurídico estabelecido pela Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto 
6.204, de 5 de setembro de 2007, declaração de enquadramento em um dos dois 
regimes legais, EMITIDA PELO CONTADOR da Licitante e assinada por seu 
representante legal, nos termos do Anexo VIII deste Edital e/ou Declaração de 
Enquadramento de ME ou EPP, emitida nos termos da Instrução Normativa nº 
103, de 30 de abril de 2007. 
 

2.2 Os documentos de habilitação definidos nos subitens 2.1.7 e 2.1.8 acima poderão 
ser substituídos por: 

 
a) Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública, desde que o registro cadastral tenha sido feito 
em obediência ao disposto na Lei n. 8.666, de 21.06.1993, devendo o Certificado 
vir acompanhado de declaração do Licitante, atestando a inexistência de fato 
impeditivo à habilitação superveniente à emissão do Certificado apresentado; ou 
 
b) Comprovante de cadastramento com a documentação obrigatória e a 
habilitação parcial válidas no Sistema Unificado de Cadastramento de 
Fornecedores – SICAF, do Ministério do Orçamento e Gestão/Secretaria de 
Estado da Administração e do Patrimônio – SEAP (antigo MARE), que será 
verificada pela Comissão de Licitação via “On Line”. 
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2.2.1 A Embrapa ainda não operacionaliza Registro Cadastral e nem efetua o 
cadastramento no SICAF, consequentemente não fornece os respectivos 
certificados (CRC) e (SICAF). O Licitante, se de seu interesse, poderá se dirigir a 
outras entidades ou órgãos da Administração Pública, para requerer o seu 
registro cadastral, para os  fins previstos neste Edital. 
 
2.2.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório, publicação na 
imprensa oficial ou autenticação por membro da comissão de Licitação, mediante 
cotejo com os originais, no momento  da abertura do envelope proposta. 
 
2.2.3 A documentação que não for entregue à Comissão de Licitação até o dia e 
horário estabelecidos, será recusada e implicará em automática exclusão do 
respectivo proponente, em relação ao processo licitatório. 
 
2.2.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeitos de assinatura do contrato; 
 
2.2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
 
2.2.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. 
 
2.2.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no presente Edital e na legislação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
 
03 - DA PROPOSTA 
 
3.1. .1 A proposta apresentada deverá ser assinada pelo licitante, rubricada em todas 

as páginas e anexos, e entregue em envelope fechado, contendo os dizeres: 
"PROPOSTA", bem como a modalidade e o número desta licitação, com validade 
mínima de 60 dias. 
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3.1.1. Sendo constatados erros de quantitativos no orçamento base desta 
licitação o licitante deverá proceder à impugnação tempestiva, na forma 
especificada por este instrumento convocatório. 

 
3.1.2 A licitante que participar desta licitação, não impugnando o instrumento 

convocatório tempestivamente, concordará com a adequação do projeto da 
obra e a executará integralmente independentemente de eventuais erros, 
falhas ou omissões em qualquer de suas peças, orçamentos, planilhas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares. Alterações 
contratuais motivadas por um destes eventos não poderão ultrapassar, no 
seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato. 

  
3.2. Além das disposições acima a proposta deverá atender aos seguintes requisitos:  
 

3.2.1 Preço global, expresso em reais, em algarismo e por extenso; 
 
3.2.2. Declaração de que no preço proposto estão inclusas as despesas com 
materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais e demais encargos 
necessários à perfeita execução dos serviços; 
 
3.2.3. Declaração de compromisso, confirmando que os serviços serão 
executados e concluídos dentro dos prazos fixados. 
 
3.2.4. O envelope para entrega da proposta deverá ser identificado com o número 

02 (proposta) e deverá ser entregue fechado e lacrado, com indicação 
expressa em suas partes externas, respectivamente, das seguintes 
informações e dizeres: 
 

Envelope no  02  
Razão Social da Licitante 

Convite no  01/2013 – Embrapa Café 
Data de abertura: 11/12/2013, às 09:00h  
Local: Sala de Reuniões - Sede da Embrapa Café, localizada no 
Parque Estação Biológica – PqEB - Av. W3 Norte (final) - Ed. Sede, 
subsolo – Brasília - DF 

ENVELOPE No 02 (PROPOSTA) 
 
*Atenção: Documento Reservado – FAVOR NÃO ABRIR. 
 
3.2.5. A proposta constante no envelope nº 02 deverá ser apresentada 
encadernada, com folhas numeradas, rubricadas e com o carimbo da licitante. 
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3.2.6. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como a 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
 

04 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DA ADJUDICAÇÃO 
 
4.1 Para julgamento da presente licitação será utilizado o critério de menor preço 

global; 
 
4.2. A Embrapa poderá, a seu critério, suspender a sessão sempre que julgar 

necessário analisar os documentos e as propostas oferecidas pelos licitantes, 
objetivando confirmar as informações prestadas e, ainda, valer-se de 
assessoramento técnico especializado, em qualquer fase do processo licitatório; 

 
4.3. Após análise dos documentos e das propostas, atendendo aos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo verificado o empate, 
será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
empresas enquadradas na definição de microempresas e empresas de pequeno 
porte; 

 
4.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de empresas não 
enquadradas nos conceitos abrangidas pela LC nº 123/2006. 

 
 
4.4. Para efeito do item 4.3, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada, para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame,  situação em que lhe será 
adjudicado o objeto da licitação; 

 
4.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes 
que por ventura se enquadrem na hipótese do subitem 4.3, na ordem 
classificatória, para exercício do mesmo direito; 
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4.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 4.3,  será realizado sorteio entre elas para que se estabeleça 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
4.4.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 4.3, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame; 

 
4.4.5. O disposto no subitem 4.3 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
4.4.6 A adjudicação será feita mediante assinatura de contrato, conforme minuta 

apresentada (anexo I), devendo o mesmo ser formalizado no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação do licitante 
vencedor. 

 
 

05 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
com início na data de assinatura do contrato. 
 
5.2. O prazo para a execução dos serviços contratados será de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. 
 
06 - APRESENTAÇÃO, APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

6.1   Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM 
CONCRETO deverão ser submetidos à avaliação da equipe técnica da 
Embrapa. Essa avaliação será feita de forma a verificar a adequação às suas 
necessidades, em conformidade com as diretrizes fixadas nas Condições Gerais 
dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia (Anexo VIII), nas normas 
técnicas brasileiras e nos documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores ao 
projeto. 

 
6.2 Os documentos técnicos que forem rejeitados parcial ou totalmente deverão ser 

revisados ou alterados apenas pela empresa projetista e submetidos à nova 
avaliação. 
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6.3 A aceitação pela equipe técnica da Embrapa Café dos serviços produzidos em 
cada etapa do serviço construção de um galpão pré-moldado em concreto, 
dentro dos prazos estipulados em contrato, é condição indispensável para que 
seja iniciada a elaboração de etapa subsequente que tenha dependência técnica 
de etapas anteriores. 

 
 
07 - DO PAGAMENTO 
 
7.1 Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal, após a 

aceitação pela fiscalização da Embrapa, conforme o estabelecido na Cláusula 
Terceira da minuta de contrato, e a comprovação pela CONTRATADA dos 
recolhimentos devido ao INSS, FGTS e ISS, conforme o caso. 

 
7.2  A Embrapa efetuará a retenção, quando for caso, de todo e qualquer tributo ou 

contribuição devido em decorrência do presente contrato, na forma da legislação 
vigente. 

 
08 - DAS GARANTIAS 

 
8.1. Para garantia de execução plena dos serviços contratadas, o licitante declarado 

vencedor deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar comprovante de 
depósito de caução (quando for o caso), numa das modalidades abaixo, de sua 
livre escolha: 

 
a) Caução em Dinheiro - 5% (cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato, a 

ser depositada pelo contratado na Caixa Econômica Federal-CEF em uma 
conta garantia titulada pelas partes Embrapa (Beneficiária) e contratado 
(Caucionário), devendo ser controlada pela Área de Orçamento e Finanças da 
Embrapa, cuja movimentação observará no que couber, o disposto no 
Decreto-Lei n.º 1.737, de 20/12/79, devendo ser utilizados os modelos de 
correspondências dos ANEXOS XII, XIII e XIV (um para a abertura da conta, 
um para sua liberação no final do prazo contratual e um para a utilização da 
Embrapa, caso necessite ressarcir-se de quaisquer prejuízos). A 
comprovação da abertura desta conta e realização do depósito de caução, 
serão feitos mediante a apresentação do recibo de depósito e carta emitida 
pela gerência da agência bancária correspondente, com a indicação de que a 
Embrapa será a única autorizada a comandar a movimentação ou 
encerramento desta conta;  
 

b) Caução em Títulos da Dívida Pública Federal - 5% (cinco por cento) sobre o 
valor inicial do contrato, mediante a entrega dos títulos à tesouraria da 
Embrapa; 
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c) Fiança Bancária - 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, com 
vigência até o recebimento definitivo dos projetos, devendo o valor desta fiança 
ser atualizado a cada vez que ocorrer alteração do valor global do objeto 
contratado;  

 
d) Seguro-Garantia - 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, com 

vigência até o recebimento definitivo dos projetos, devendo o valor deste seguro 
ser atualizado a cada vez que ocorrer alteração do valor global do projeto. 

 
 
09 - RESTITUIÇÃO DAS GARANTIAS 
 
9.1.  A caução de garantia da execução do contrato ficará retida durante todo o prazo 

de execução dos serviços e só será devolvida quando da assinatura do TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA, o que ocorrerá em até 90 (noventa) 
dias após sua conclusão. A caução efetuada em moeda corrente será restituída 
pelo valor do saldo da conta poupança. Na caução feita em títulos de dívida 
pública federal a restituição far-se-á mediante devolução dos títulos caucionados, 
de uma só vez. A caução realizada em fiança bancária será devolvida na forma de 
praxe. 

 
9.2.  Na hipótese de vir a ocorrer alteração do valor contratual, por repactuação e/ou 

aditamento, a caução inicialmente prestada, sob a modalidade de Fiança 
Bancária ou Seguro-Garantia, deverá ser complementada periodicamente. O 
período e valor da complementação serão ajustados pela Fiscalização. Nos casos 
de prorrogação do prazo contratual, o reforço da caução será fixado em função do 
valor residual do Cronograma Físico-Financeiro original, abrangido pela 
prorrogação, ou do novo Cronograma que vier a ser aprovado. 

 
9.3.  Reserva-se à Embrapa o direito de utilizar o valor da Caução prestada para o 

pagamento de encargos sociais relativos ao INSS, FGTS, horas extraordinárias e 
qualquer regime de remuneração devida ao pessoal utilizado nos serviços, que 
porventura não tenham sido feitos pela CONTRATADA na época devida, bem 
como de se valer da mesma Caução de Garantia para o pagamento das 
correções de defeitos ou imperfeições nos projetos constatadas pela fiscalização 
e não atendidas pela CONTRATADA no prazo estabelecido no TERMO DE 
VISTORIA E RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA. 
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10 - DO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços compete à Embrapa 

Café, a quem caberá verificar se o licitante vencedor está realizando os trabalhos 
a contento e obedecendo ao acordado entre as partes. 

 
11 - DAS PENALIDADES 
 

11.1  Pela inexecução, total ou parcial, do contrato será aplicada à CONTRATADA, 
garantida prévia defesa, as sanções previstas neste Edital e nas Cláusulas 
Contratuais, sem prejuízos das sanções penalidades previstas na legislação. 

 
11.2  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato, no 

prazo que lhe for fixado por convocação expressa, caracteriza para todos os 
efeitos legais o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta aprovada e às 
demais sanções e penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
11.3  Não serão permitidas a transferência no todo ou em parte do Contrato, sem a 

prévia e expressa anuência da Embrapa. 
 
 
12 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
12.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou, ainda, pela 
ocorrência de qualquer um dos motivos Constantes do item 14 das CONDIÇÕES 
GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, facultará à 
Embrapa a sua rescisão, independentemente de prévia interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo das penalidades definidas na Seção anterior. 
  
12.2. Em caso de rescisão Contratual, a Contratada arcará com multa de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor total das parcelas ainda não cumpridas ou cumpridas parcialmente 
do Contrato, valendo, tal penalidade, como mínimo da indenização, nos termos do 
parágrafo único de art. 416 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
 

12.2.1. Havendo, comprovadamente, prejuízo excedente em decorrência da 
inadimplência Contratual, será, ainda, a Contratada, responsável por 
indenização suplementar com vistas à reparação integral das perdas e danos 
constatados. 

 
12.3. As multas e os valores decorrentes de perdas e danos, nos termos deste Edital e 
nos Contratos, poderão ser pagos espontaneamente, compensadas com os 
pagamentos devidos ao(s) contratado(s), ou, ainda, cobradas judicialmente. 
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13 – DAS SUBCONTRATAÇÕES 
 
13.1. A Embrapa não permitirá a subcontratação apenas dos seguintes serviços: 
 
13.2. Previamente à subcontratação, a licitante contratada deverá submeter à 
Embrapa, através da fiscalização do projeto, a relação de empresas para a execução 
dos a serem subcontratados. A subcontratação só poderá ser efetivada após 
autorização formal da Embrapa que exigirá a documentação que julgar necessária, 
notadamente no que tange à habilitação fiscal. 
 
13.3. Após a aceitação pela Embrapa, da empresa subempreiteira, esta somente 
poderá ser substituída com autorização da Embrapa ou por sua determinação 
expressa, no caso de atuação deficiente ou irregular. 
 
 
14 – DA VISTORIA DO LOCAL 
 
14.1. O(s) representante(s) da empresa interessada poderá (ão) vistoriar o local de 
execução dos serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário previamente 
estabelecido junto à Embrapa Café pelo telefone (061) 3448 – 4010 – Antônio F. 
Guerra – Gerente Adjunto de P&D. 
 
14.2. Caso a empresa não venha a efetuar a vistoria, correrá por sua própria conta e 
risco a elaboração de sua proposta, não cabendo alegações de inexequibilidade da 
proposta por desconhecimento das áreas onde os serviços serão executados. 
 
 
15 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
15.1. Qualquer pedido de impugnação dos termos do Edital, por irregularidade na 

aplicação da Lei, solicitado por cidadão, deverá ser protocolado até 05 (cinco) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Embrapa julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 
15.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação, suas falhas ou 

irregularidade que o viciaram, a Licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme dispõe o § 
2º do Art. 41 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
15.2.1. Caso a licitante identifique erros nos quantitativos do orçamento      

base da licitação, deverá proceder à impugnação tempestiva deste  
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  instrumento convocatório no prazo do § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93, 
sob pena de decair do direito de questioná-los na forma do § 2º do 
art. 41 da Lei 8.666/93 e da concordância estabelecida pelo inciso II 
do art. 13 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013. 

 
15.3. Dos atos da Embrapa, pertinentes à licitação a que se refere o presente Edital, 

poderão as Licitantes interpor recurso nos casos e formas determinados no art. 
87 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa e art. 109 
da Lei n°. 8.666/93. 

 
15.4. O recurso será interposto, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 

da intimação do ato, devendo ser protocolado no endereço constante do 
preâmbulo deste Edital. 

 
15.5. A intimação será feita mediante publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.). 
 

15.5.1. Nas hipóteses de habilitação ou inabilitação e de julgamento das 
propostas, será dispensada a intimação na forma prevista no item “15.5”, 
desde que, presentes à sessão os prepostos de todas as Licitantes, 
sejam estes pessoalmente comunicados do ato, consignando-se em Ata 
essa circunstância. 

 
15.6. Nas hipóteses de habilitação de Licitantes e de julgamento de propostas, o 

recurso terá, obrigatoriamente, EFEITO SUSPENSIVO. 
 
15.7. Interposto o recurso, será comunicada a sua existência às demais Licitantes, 

que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
15.8. Nos casos de habilitação e julgamento, o recurso será dirigido à autoridade 

superior, por intermédio da Comissão de Licitação, por meio de requerimento ou 
PETIÇÃO ESCRITA. 

 
15.8.1. Recebido o recurso e as respectivas impugnações, se for o caso, a 

Comissão de Licitação apreciará e julgará o pleito, formalizando sua 
fundamentação para deferir ou indeferir o recurso, podendo, portanto, 
manter ou reconsiderar sua decisão inicial. 

 
15.8.2. Mantida a decisão recorrida e indeferido o recurso, a Comissão de 

Licitação, no prazo de 03 (três) dias úteis, fará subir o recurso à 
autoridade competente, devidamente informado. 
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15.9. Subindo o recurso, a autoridade competente proferirá sua decisão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, proveniente da Comissão de 
Licitação. 

 
15.10. O processo licitatório estará com vista franqueada às Licitantes para exame, a 

contar da data da intimação dos atos, em balcão, na Embrapa Café, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em dias úteis, no horário de 
08:00 às 11:30 e de 13:00 às 16:00 , durante os prazos de interposição e de 
impugnação de recursos. 

 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 A Embrapa poderá desde que haja desobediência legal ou conveniência 

administrativa, anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba, contra esta 
decisão, indenizações de qualquer espécie; 

 
16.2 A Embrapa poderá solicitar, de qualquer proponente, informações 

complementares para melhor instruir este processo de licitação; 
 
16.3 Constitui parte integrante deste Convite: 
 
 

a. Anexo I  Minuta de Contrato; 
b. Anexo II Descritivo Técnico;  
c. Anexo III Modelo de Cronograma físico / financeiro; 
d. Anexo IV Modelo de declaração de inidoneidade; 
e. Anexo V Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 
f. Anexo VI Modelo de Declaração para fins de cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
g. Anexo VII Modelo de Declaração para Micro e Pequenas Empresas; 
h. Anexo VIII Condições Gerais dos Contratos de Obras e Serviços de 

Engenharia; 
i. Anexo IX Modelo correspondência para abertura conta garantia; 
j. Anexo X Modelo de correspondência para débito de valores da conta 

garantia; 
k. Anexo XI  Modelo de correspondência para liberação dos valores 

caucionados na conta garantia. 
 
 
 

Brasília, 03 de dezembro de 2013 
 

_______________________________________ 
WALMIR LUIZ RODRIGUES GOMES 

Gerente-Adjunto Administrativo da Embrapa Café 
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CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
ANEXO I 

 
 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, IRREAJUSTÁVEL, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA E A 
_______________________________, DESTINADO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO 
PARA BENEFICIAMENTO DE CAFÉ NA EMBRAPA 
CERRADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
APRESENTADO NOS ANEXOS. 

 
 
 
 
 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, 
empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 
instituída por força da Lei no. 5.851, de 07.12.72, Estatutos aprovados pelo Decreto n.º 
2.291/97, de 04.08.97, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.348.003/0147-66, inscrição 
estadual n.º 07.316.897/011-81, sediada na Sede da Embrapa Café, Parque Estação 
Biológica – PqEB - Av. W3 Norte (final) - Ed. Sede, subsolo – Brasília - DF, doravante 
denominada simplesmente Embrapa, neste ato representada pelo Gerente Geral, Sr. 
Gabriel Ferreira Bartholo, portador da Cédula de Identidade nº RG: M-8219733 
SSP/MG  e do CPF nº 089021946-04 e, de outro lado, a empresa 
_________________________________________ inscrita no CNPJ sob o N.º 
___________________, Inscrição Estadual  sob o N.º ________________, localizada 
na ________________________________________, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, legalmente representada pelo seu (Sócio, Gerente, 
Diretor, Proprietário etc) _______________, Sr. __________________________, 
portador da Cédula de Identidade nº ________________ - _______ e do CPF nº 
__________________-____, tendo em vista o resultado da licitação, conforme  
Convite n.º 01/2013 – Embrapa Café, realizada em 11/12/2013, da qual decorre a 
lavratura do presente Instrumento, resolvem celebrar este Contrato de Empreitada por 
Preço Global, Irreajustável, que se regerá pelo disposto na Lei n.º 8.666/93, de 
21/06/93, e pelas seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

A CONTRATADA se obriga a executar para a Embrapa, sob regime de 
Empreitada por Preço Global, Irreajustável, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ-MOLDADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA APRESENTADO NOS ANEXOS. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
 Integram este Contrato, como seus anexos necessários, o Edital, o Documento 
Orientador de serviço construção de um galpão pré-moldado, devidamente 
assinados pelas partes e demais elementos técnicos, bem como a proposta da 
CONTRATADA, apresentada conforme Convite n.º 01/2013, de 11/12/2013. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATADA concorda com a adequação do projeto da obra e a 

executará integralmente independentemente de eventuais erros, falhas ou omissões em qualquer de 

suas peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares. Alterações 

contratuais motivadas por um destes eventos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento 

do valor total do contrato só serão concedidas na forma deste contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

A CONTRATADA receberá pela execução total da obra objeto deste 
contrato, o preço certo e ajustado de R$ __________ 
(________________________________________). O pagamento do preço, ora 
acertado, será efetuado conforme o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro 
aprovado pela Embrapa, e de conformidade, ainda, com o estipulado nas 
CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A Embrapa se obriga a efetuar o pagamento no prazo de 
até 20 (vinte) dias contados a partir da data do adimplemento da obrigação, referente à 
etapa de serviços/obras executadas e aceita pela fiscalização da Embrapa. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os pagamentos serão efetuados através de conta 
bancária indicada pela CONTRATADA. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A Embrapa promoverá a retenção, quando for o caso, 
de todo e qualquer tributo devido em decorrência do presente contrato, na forma da 
legislação vigente. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA - Valores porventura pagos com atraso, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sofrerão correção 
monetária pela variação do IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, “pro 
rata die”. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
 

O prazo de vigência do presente contrato é de ___ 
(_______________________________) dias consecutivos, com início na data de 
assinatura deste instrumento e término em ____/____/_____. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

O prazo de execução da obra deverá observar rigorozamente os prazos 
para execução de cada etapa e do prazo global, conforme Cronograma de 
Execução Físico Financeiro, em anexo a este Contrato e elaborado segundo art. 
12 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA 
 

As despesas decorrentes das obrigações assumidas com o presente Contrato, 
no valor de R$ ________ (________), correrão à conta do vigente orçamento da 
Embrapa, Empenho Nº: _______, Natureza de Despesa _______, PT 
N.º____________; Fonte:___________. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
  A CONTRATADA é integralmente responsável pela boa execução da 
obra nos termos do Código Civil Brasileiro e das responsabilidades definidas nas 
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
item 4. 
  
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Além do disposto nas demais Cláusulas deste Contrato 
a CONTRATADA é integralmente responsável pela boa execução dos serviços nos 
termos do Código Civil Brasileiro e das responsabilidades definidas no edital e seus 
anexos; bem como, obriga-se a: 
 
 



 

 

18 

 

a) entregar o Projeto Executivo em conformidade com as especificações e no prazo 
estipulado; 

 
b) assegurar que a prestação dos serviços seja efetuada por profissionais 

capacitados para as atividades (capacidade técnica compatível); 
 
 

c) refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções; 

 
d) comunicar à Administração da Embrapa, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  
 

e) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 13 do Decreto 
7.983/2013;  

f) Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77. 

 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e 
inescusável pela perfeição dos projetos, não só quanto à qualidade dos materiais 
especificados, como pela idoneidade profissional dos subcontratados para os projetos 
complementares, competindo-lhe, inclusive, o refazimento dos serviços que não forem 
aceitos pela CEN. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: No caso de o Responsável Técnico pela execução do 
objeto deste Contrato sair do quadro permanente da CONTRATADA, esta se obriga a 
substituí-lo por outro profissional com Capacidade Técnica Profissional equivalente ou 
superior ao indicado na ocasião da habilitação. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA: Ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior, a 
CONTRATADA comprovará a Capacidade Técnica do profissional, pela mesma forma 
comprobatória utilizada por ocasião da habilitação, qual seja a Certidão de Capacidade 
Técnica – CAT, emitida em favor do novo profissional, a ser apresentada tão logo seja 
efetivada a substituição. 
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SUBCLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente as 
condições e exigências contidas no presente Contrato, Edital e seus Anexos, bem 
como dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este 
Instrumento, independentemente de transcrição. 
 
SUBCLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução 
do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Embrapa poderá, garantida defesa 
prévia à CONTRATADA, aplicar-lhe as seguintes sanções: 
 

a) advertência por escrito; 
 
b) multas, nos valores e formas previstos nestas Condições Gerais; 
 
c) suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Embrapa, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Embrapa pelos 
prejuízos resultantes e decorrido o prazo de sanção aplicada com base na 
alínea anterior, e 

 
e) execução das garantias prestadas.  
 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A penalidade de multa será aplicada nas seguintes 

proporções: 
 

a) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa 
de mora diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), limitada a 10% 
(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, sem prejuízo do 
disposto na Cláusula Dez abaixo, bem como nas demais penalidades previstas 
em Lei. 

b) A ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangida pelo caput 
desta cláusula sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por cento) do valor 
total do contrato, para cada evento. 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Se a multa aplicada for superior ao valor das 
garantias prestadas, além da perda destas, responderá a CONTRATADA pela 
diferença que poderá ser descontada dos pagamentos devidos ou judicialmente 
cobrada. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA E SUA RESTITUIÇÃO 
 

Para a garantia da execução plena dos projetos, a CONTRATADA apresentou, 
em __/__/____, a 1ª via do comprovante de depósito de caução na modalidade 
___________, no valor de R$________ (___________________________), 
correspondente a 5% (cinco por cento), do valor deste Contrato. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A caução de garantia da execução do contrato ficará 
retida durante todo o prazo de execução do objeto deste Contrato e só será devolvida 
quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO RELATÓRIO 
FINAL, o que ocorrerá em até 90 (noventa) dias após sua conclusão. A caução 
efetuada em moeda corrente será restituída pelo valor do saldo da conta poupança. Na 
caução feita em títulos de dívida pública federal a restituição far-se-á mediante 
devolução dos títulos caucionados, de uma só vez. A caução realizada em fiança 
bancária será devolvida na forma de praxe e a realizada por Seguro-Garantia será 
restituída com a devolução de sua apólice. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de vir a ocorrer alteração do valor 
contratual, a caução inicialmente prestada, deverá ser complementada antes da 
assinatura do respectivo Termo Aditivo. Nos casos de prorrogação do prazo contratual, 
o reforço da caução será fixado em função do valor residual do Cronograma Físico-
Financeiro original, abrangido pela prorrogação, ou do novo Cronograma que vier a ser 
aprovado. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Reserva-se à Embrapa o direito de utilizar o valor da 
Caução prestada para o pagamento de encargos sociais relativos ao INSS, FGTS, 
horas extraordinárias e qualquer regime de remuneração devida ao pessoal utilizado 
nos serviços, que porventura não tenham sido feitos pela CONTRATADA na época 
devida, bem como de se valer da mesma Caução de Garantia para o pagamento das 
correções de defeitos ou imperfeições constatadas nos projetos pela fiscalização e não 
atendidas pela CONTRATADA no prazo estabelecido no TERMO DE RECEBIMENTO 
DO RELATÓRIO. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DO REGIME JURÍDICO 
 
 Em face do objetivo deste Contrato, fica expressamente estabelecido sem 
prejuízo da fiscalização dos serviços pela Embrapa, que se considerará incompatível 
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com seus termos, qualquer subordinação hierárquica, dependência funcional, 
administrativa, técnica, ou de qualquer outra natureza, entre os prepostos da 
CONTRATADA e a Embrapa, regendo-se o presente Contrato, pelas normas da 
legislação civil, tributária e previdenciária. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 
 O descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato facultará à 
Embrapa promover a sua rescisão, independentemente de prévia interpelação judicial 
ou extrajudicial. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Em caso de rescisão Contratual, a Contratada arcará 
com multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total das parcelas ainda não 
cumpridas ou cumpridas parcialmente do Contrato, valendo, tal penalidade, como 
mínimo da indenização, nos termos do parágrafo único do art. 416 da Lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Havendo, comprovadamente, prejuízo excedente em 
decorrência da inadimplência Contratual, será, ainda, a Contratada, responsável por 
indenização suplementar com vistas à reparação integral das perdas e danos 
constatados. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As multas e os valores decorrentes de perdas e danos, 
nos termos deste Edital e nos Contratos, poderão ser pagas espontaneamente, 
compensadas com os pagamentos devidos ao(s) contratado(s), ou, ainda, cobradas 
judicialmente. 
 
 
CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO 
 

 A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato será efetuada por 
profissional habilitado da Embrapa, integrante de seu quadro de pessoal. 

 
 
CLÁUSULA DOZE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a 
Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As supressões resultante de acordo celebrado entre os 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões 
serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses 
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites 
de alteração acima estabelecidos. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - As alterações contratuais decorrentes de alegação de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse 
percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 
102, § 6°, III, da LDO 2013). 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A formação do preço dos aditivos contratuais contará com 
orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser 
reduzida a diferença percentual entre o valor global estimado na fase interna da 
licitação e o valor global contratado; mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 
8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 
7.983, de 2013). 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Somente em condições especiais, devidamente justificadas 
em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado 
pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do 
cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem 
prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, conforme art. 8º, 
parágrafo único, do Decreto 7.983, de 2013). 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - quando constatados, após a assinatura do contrato, erros 
ou omissões no orçamento relativo a pequenas variações quantitativas nos serviços 
contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", 
não justificará a celebração de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 
6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, como ainda na cláusula de expressa 
concordância do contratado com o projeto básico, prevista no art. 13, inciso II, do 
Decreto nº 7.983/2013 e formalizada por este contrato. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento 
sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental 
da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no orçamento, se 
encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da 
planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a 
equação econômico-financeira da avença, observando-se o seguinte: 
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a) Será observado se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido 
no art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983/2013, cumulativamente com o respeito 
aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes 
últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;  

b) Será examinado se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo 
de planilhas", com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em 
relação ao preço base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do 
que estabelece o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013, como também do art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal;  

c) Será avaliado se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço 
omitido, não está compensada por distorções em outros itens contratuais que 
tornem o valor global da avença compatível com o de mercado; 

d)  Nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do 
objeto acima do preço de mercado e, consequentemente, em um 
superfaturamento, será verificado se houve a retificação do acordo mediante 
termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, 
inciso IX, alínea "f", art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;  

e) Nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, será verificada a justeza 
na prolação do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em 
relação ao valor global da avença, em comparação do que seria exigível incluir 
como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como 
também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - 
atenuada pelo erro cometido pela própria Administração -, à luz, ainda, dos 
princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da 
proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e do interesse público primário; 

SUBCLÁUSULA NONA - Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, 
para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos 
unitários da planilha de formação do preço do edital. 
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CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE 
 
  O presente contrato é irreajustável, tendo em vista a vigência inferior a 
1(um) ano prevista na Cláusula Quinta, conforme determina o §1º do art 2º da lei nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Caso a vigência do presente contrato ultrapasse o período 
de 1(um) ano, e houver necessidade de reajustamento, serão adotados os seguintes 
critérios: 
(Unidade técnica responsável deverá inserir fórmula de reajuste contendo: índice 
e critérios) – Ver fórmula prevista no art. 5º do Decreto 1.054/1994. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A contratada responderá pela solidez e segurança do 
trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, durante o prazo de 05 (cinco) 
anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, e corrigirá todo e qualquer vício 
constatado no período, atribuível às falhas dos serviços e/ou materiais utilizados, desde 
que não sejam atribuíveis a casos fortuitos e de força maior. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Pelos bens e equipamentos fornecidos, quando esta 
obrigação lhe for atribuída contratualmente, deverá prestar garantia mínima de 12 
(doze) meses, se prazo superior não for concedido pelo fabricante/produtor ou se outro 
prazo não for estabelecido nos termos e condições do edital a que esta contratação se 
vincula. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As garantias estabelecidas nesta Cláusula são de 
responsabilidade do Contratado, mesmo que o serviço, os bens e equipamentos 
tenham sido prestado por subcontratadas.   

 
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 
 

Para serem dirimidas quaisquer questões eventualmente oriundas do 
presente Contrato as partes elegem o Foro da Justiça Federal com sede em 
Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e quaisquer 
que sejam seus domicílios legais. 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo efeito de direito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas presentes ao ato. 
 
 
 

_____________________, _______  de ___________ de 2013. 
 
 
 
 
_____________________________           ___________________________ 
   p/Embrapa     p/Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1. ___________________________  2._________________________ 
   Nome:      Nome: 
   CPF:      CPF: 
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CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
ANEXO II 

 
 

DOCUMENTO ORIENTADOR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ-MOLDADO NA EMBRAPA CERRADOS 

 
 DESCRITIVO TÉCNICO 

 
 

OBJETO: Construção de um galpão pré-moldado de concreto que será edificado 
em área da Embrapa Cerrados em um terreno ao lado do terreiro de secagem 
de café, já construído.  
 

 
 
OBSERVAÇÃO: AS MARCAS, REFERÊNCIAS OU NOMES DE PRODUTOS A 
SEGUIR INDICADOS NADA MAIS SIGNIFICAM DO QUE O PADRÃO DE 
QUALIDADE DESEJADO. PRODUTOS SIMILARES PODERÃO SER OFERECIDOS, 
CABENDO, ENTRETANTO, À FIRMA INTERESSADA EM SUBSTITUIR O 
PRODUTO INDICADO POR OUTRO SIMILAR COMPROVAR, TECNICAMENTE, A 
SIMILARIDADE. 
 

 
Local: 
 

Consta desta licitação a Construção de um Galpão a ser feito em área da Embrapa 

Cerrados, Km 18 da BR 020 – Brasília Fortaleza – próximo a Planaltina. Trata-se de 

uma construção comum, com estrutura pré-moldada de Concreto. 

 

 

 

1. Serviços Gerais 
 
1.1. A Contratada deverá elaborar e apresentar à Fiscalização de Embrapa o 

projeto (croqui) do canteiro de obra que pretende construir no local por ela 
indicado.  

 
1.2. No local determinado pela Fiscalização da Embrapa a Contratada deverá 

providenciar a capina manual da área onde será edificada o Galpão,  
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removendo toda a camada vegetal, raízes e arbustos por ventura 
existentes no local. A quantidade de vegetais e terra vegetal removidas 
deverá ser espalhada sobre as áreas de pasto próximas ao local de 
edificação mas afastado cerca de 20,00 m da construção. 

 

1.3. Próximo ao local da obra a Contratada deverá construir um “barracões de 
obra” para depósito de materiais, ferramentas, banheiro, vestiário e 
refeitório para os empregados. Estas construções deverão ser feitas em 
estrutura de madeira e tapamento com compensado resinado. A 
cobertura poderá ser feita com telhas metálicas galvanizadas ou com 
telhas de fibrocimento. Se for o caso, poderá usar “container”. 

 

1.4. A contratada deverá usar equipamentos com motor a gasolina ou diesel 
ou “puxar” uma rede de baixa a partir da subestação existente. 

  
 

2. Fundações e Estrutura 
 

2.1. Devido às características do terreno e da obra, fica a cargo da contratada 
a execução das fundações e da superestrutura do galpão, conforme o 
“padrão” por ela utilizado em obras e terrenos semelhantes. A contratada 
deverá apresentar à Fiscalização o projeto utilizado. 

 
2.2. As escavações para as fundações deverão ser manuais e numa 

profundidade adequada para atender as dimensões dos projetos de 
arquitetura e estrutura. 

 

2.3. O fundo das valas para as fundações e baldrames deverá ser bem 
compactado manualmente com soquetes de até 30,00 Kgf. 

 

2.4. A forma para as fundações, devido à simplicidade da edificação, poderá 
ser feita com tábuas de pinho ou madeira branca, respeitadas as 
dimensões das peças, conforme indicado no projeto estrutural a ser 
elaborado pela contratada. As formas deverão ser bem “travadas” com 
arame e, se necessário, com barrotes e escoramento de madeira para 
evitar que as peças de concreto fiquem deformadas, desalinhadas ou 
desniveladas. 

 
 
 
 

 



 

 

28 

 

2.5. A ferragem a ser usada para a estrutura de concreto armado deverá ser 
cortada e armada no local da obra por profissional competente e usando 
aço desprovido de ferrugem, óleo ou graxa. O referido aço deverá ser 
produzido por fabricante conhecido e consagrado no mercado da 
construção civil e que obedeçam as normas técnicas da ABNT. 

 

2.6. O concreto a ser usada na obra deverá ser preparado no local da obra 
usando betoneira. Os agregados graúdos brita e areia, deverão ter 
granulometria segundo as normas da ABNT para cada produto, deverão 
estar desprovidos de matéria orgânica e de granulometria média. O 
cimento deverá ser de fabricação recente, estar depositado de maneira 
correta, ou seja, em local seco e em pilhas de no máximo 10 (dez) sacas, 
apoiadas em piso de madeira afastado cerca de 0,30 m do solo. Cimento 
com sinais de aeração (pedra) deverá ser descartado. O cimento deverá 
ser produzido segundo as normas da ABCP/ABNT. O concreto deverá ter 
resistência fck de 20 MPA. O lançamento do concreto e a desforma 
deverão obedecer as normas da ABNT específicas para cada caso. 

 

2.7. Transcorrido o prazo para a cura do concreto a desforma e remoção dos 
escoramentos deverá ser feita com o cuidado necessário para evitar 
danos na estrutura e usando ferramentas adequadas para estes serviços. 
Em hipótese alguma poderá ser usada ferramenta para pancadas na 
estrutura durante o processo de desforma.   

 
 
3. Alvenarias e Fechamentos das Fachadas 
 

3.1. Nos vãos de fachada da edificação serão construídas paredes em 
alvenaria de tijolos cerâmicos furados, assentados em fiadas niveladas e 
aprumadas, de tal forma que a fiada seguinte seja, em relação à fiada 
anterior, do tipo “mata junta”. A camada de argamassa de assentamento 
dos tijolos não poderá ter espessura superior a 2 cm. A altura destas 
paredes deverá ser de 1,10 m.  

 
3.2. Depois de concluídas, as paredes deverão ser chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia média peneirada e no traço em volume de 
1:3. Esta argamassa, mais “aguada” deverá ser lançada na parede com 
colher de pedreiro. A Contratada deverá aguardar, no mínimo, 3 dias de 
cura do chapisco para iniciar a aplicação do reboco.  
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3.3. Todas as paredes de alvenaria, após a cura do chapisco, deverão ser 
revestidas com reboco – tipo paulista – feito com argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia lavada fina, no traço em volume, respectivamente, 
1:3:6, ou argamassa pronta. A argamassa deverá ser aplicada sobre 
parede umedecida e num espessura máxima de 2,00 cm. Em locais onde 
a espessura da reboco for superior a 2,00 cm, deverá o revestimento ser 
feito em duas etapas. A primeira “chapando”, fortemente, com a colher de 
pedreiro, a argamassa sobre a parede umedecida e aguardando no 
mínimo 2 dias para a primeira camada secar um pouco e aplicar a 
segunda camada. Esta deverá ser sarrafeada e desempenada.  

 
3.4. Lixar o revestimento, limpar bem e aguardar o início do processo de 

pintura, que deverá ser no mínimo 14 dias para melhor secagem do 
revestimento. 
 

3.5.   O restante do fechamento das fachadas do galpão deverá ser feito com 
telhas metálicas trapezoidais fixadas em perfis metálicos, tipo ”U”, 
devidamente tratados contra ferrugem e acabados com duas demãos de 
esmalte sintético.  

 
4. Cobertura 

 
4.1.  Concluído o assentamento das estruturas de concreto pré-moldado, 

preparar o prédio para receber a cobertura fixando as terças metálicas 
sobre o vigamento superior. Estas terças deverão ser perfil de chapa 
dobrada tipo “U”, com dimensões adequadas para vencer os vãos de 
projeto. Deverão ser devidamente tratadas contra oxidação e pintadas 
com duas demãos de esmalte sintético na cor marrom claro. O 
espaçamento entre estas terças deverá ser determinada pelo fabricante 
das telhas. 

 
4.2.    O telhado a ser construído será com telhas metálicas galvanizadas do tipo 

trapezoidal. O custo dos acessórios para fixação das telhas bem como a 
mão de obra de assentamento deverão estar incluídos no preço do m2 do 
telhado. 

 
5.  Pintura 
 

5.1.    As paredes das fachadas (1,10 m de altura) deverão ser lixadas, limpas de 
todo pó, óleo ou gordura decorrentes do processo de lixamento, e receber 
uma demão de fundo acrílico preparador de parede. 

 
5.2.  As paredes terão acabamento com pintura de látex acrílico, sem 

emassamento, na cor branco gelo e com as demãos necessárias para um 
acabamento perfeito. 
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6.  Esquadrias 
 

6.1.   Os portões e portas de acesso ao galpão deverão ser construídos com o 
mesmo tipo de chapa, dobrada metálica, utilizadas na cobertura e 
fechamento das fachadas do prédio. 

 
7. Planilha orçamentaria 
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CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
ANEXO III 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS DOS CONTRATOS DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

Índice 
 

 
01 - DAS DEFINIÇÕES 
02 - DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO 
03 - DA FISCALIZAÇÃO 
04 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
05 - OBRIGAÇÕES DA SUBCONTRATADA 
06 - PRAZOS 
07 - PRORROGAÇÕES DE PRAZOS 
08 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
09 - PREÇO 
10 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
11 - DOS PAGAMENTOS 
12 - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
13 - DAS PENALIDADES 
14 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAIS 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
1 - DAS DEFINIÇÕES 
 

Empreitada por Preço Global: 
 

Considera-se Empreitada por Preço Global a que envolve a execução 
de obras ou serviços de engenharia específicos, por preço certo e total, cabendo ao 
contratado o fornecimento de material, mão-de-obra, equipamentos, serviços de 
terceiros, transporte, bem como o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e tributários relativos ao pessoal empregado na obra ou serviço. 
 

 
Empreitada por Preço Unitário: 

 
Considera-se Empreitada por Preço Unitário a que envolve a execução 

de obras ou serviços de engenharia específicos, porém, por preço certo por unidades 
determinadas, cabendo ao contratado o fornecimento de material, mão-de-obra, 
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equipamentos, serviços de terceiros, transporte, bem como o ônus dos encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários e tributários relativos ao pessoal empregado na 
obra ou serviço. 

 
Obra: 

 
É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

prevista nos documentos (projetos e especificações) do contrato e inclui todos os 
serviços e tarefas necessárias para tal fim, bem como todos os materiais e/ou 
equipamentos incorporados ou a serem incorporados na construção. 

 
Serviços de Engenharia: 
 
É toda atividade destinada a obter determinada utilidade concreta, tais 

como: projetos, demolição, reconstrução, conserto, instalação, montagem, operação, 
reparação, manutenção, transporte, comunicação, adaptação, treinamento  e  trabalhos 
técnico-profissionais especializados. 

 
Projeto Básico: 

 
É o conjunto de elementos técnicos e financeiros necessários e 

suficientes que permita a definição da obra ou serviço de engenharia ou o complexo de 
obras, ou serviços objeto da licitação, e que possibilite ainda a estimativa de seu custo 
final e do prazo de sua execução, inclusive para fins de alocação de recursos 
orçamentários ou no (convênios, contratos, etc.). 
 

Projeto de Engenharia ou Projeto Executivo: 
 

É o conjunto de elementos técnicos e financeiros (plantas, seções e 
elevações, orçamentos, planilhas, especificações, etc.), necessário e suficiente à 
execução da obra ou serviço de engenharia, que atenda, ainda, às exigências das 
normas técnicas da ABNT e dos poderes públicos responsáveis pela sua aprovação 
final. 

 
Fiscalização: 
 
É o acompanhamento da execução da obra ou serviço de engenharia 

pela Embrapa, através de profissional habilitado.  
 
 (NOME DA INSTITUIÇÃO): 
 
 (Fornecer dados da Instituição, constituição, fundação, CNPJ, etc)  
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Contratada: 
 
É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Embrapa 
 
Subcontratada: 
 
É a pessoa física ou jurídica contratada ou empregada pela Contratada 

para a execução de determinados serviços ou trabalhos da obra. As empresas 
contratadas só poderão subcontratar mediante prévia ciência à Embrapa e autorização 
por parte desta, dentro dos limites admitidos pela Embrapa. 
 
 
2. DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO: 
 
2.1. São partes integrantes do instrumento contratual os seguintes documentos: 
 

a) o instrumento de contrato entre a Embrapa e a CONTRATADA; 
 

b) as "Condições Gerais dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia"; 
 

c) os projetos, especificações e todas as modificações autorizadas pela Embrapa 
bem como os projetos executivos, os especiais e os de instalações aprovadas 
pelas autoridades competentes;  
 

d) o Edital e demais documentos do processo licitatório que tiverem servido de  
base  à contratação;  
 

e) o Cronograma Físico-Financeiro (CFF) e as Planilhas de Orçamento e os 
registros, atas e documentos pertinentes; 
 

f) as comunicações escritas endereçadas por qualquer das partes, com 
comprovação do recebimento pela destinatária. 

 
2.2 As partes manifestam sua integral ciência e concordância acerca do teor dos 

documentos da contratação. A finalidade desses documentos é esclarecer e 
precisar todos os aspectos necessários para a adequada execução e conclusão 
da obra. 

 
2.3 Poderão ser usadas nos documentos da contratação as palavras e abreviações 

que tiverem seu uso comercial e técnico amplamente difundido. 
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3. DA FISCALIZAÇÃO 
 
3.1. A fiscalização das obras objeto deste Contrato será efetuada por profissional 

habilitado, nomeado pela autoridade competente, com as atribuições a seguir 
descritas. 

 
3.2. Caberá à CONTRATADA providenciar local adequado para a fiscalização da 

Embrapa na obra. No escritório das obras será mantido pela CONTRATADA o 
"DIÁRIO DE OBRAS", sempre atualizado, onde serão feitos os registros 
pertinentes, assinados pela fiscalização e pelo engenheiro responsável da 
CONTRATADA. 

 
3.3. A Embrapa exercerá a fiscalização das obras através de engenheiros ou 

arquitetos. A fiscalização poderá ser assessorada por um mestre de obras, se 
necessário, contratado para tal efeito. Mesmo quando a obra for fiscalizada por 
terceiros, a Embrapa se reserva o direito de exercer diretamente a fiscalização 
que entenda necessária. 

 
3.4. As exigências da fiscalização basear-se-ão nos projetos, nas especificações e 

nas normas técnicas. A CONTRATADA se compromete a dar à fiscalização da 
Embrapa, no cumprimento de suas funções, livre acesso a todas as 
dependências das obras, bem como nas inspeções feitas pelo organismo 
financiador da obra. 

 
3.5. À fiscalização fica assegurado o direito de: 
 

a) exigir provas de carga, testes de materiais e análise de qualidades através de 
entidades oficiais e laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, 
correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA; 
 

b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificações e obediência aos 
projetos aprovados; 
 

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular 
prazo para sua retirada da obra; 
 

d) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, mestres ou quaisquer 
operários que não correspondam técnica e disciplinarmente às suas exigências, 
sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais; 
  

e) sugerir a mais adequada maneira de dar  desenvolvimento à obra, em seus 
aspectos de execução e gestão administrativa, sempre que se evidenciar que a 
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falta de desenvolvimento regular de qualquer ou de várias das etapas do 
Cronograma que poderão provocar o atraso desnecessário no andamento da 
obra. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1.  Providenciar, às suas expensas, cópias dos documentos que venham a ser 

necessários não só para a licitação e assinatura do contrato, como também no 
decorrer das obras. 

 
4.2.  Providenciar o registro do contrato das obras no CREA - Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região. 
 
4.3.  Providenciar o Alvará de Construção e/ou HABITE-SE, quando a legislação local 

assim o exigir. 
 
4.4. Providenciar as ligações definitivas das instalações às redes públicas de água, 

luz, esgoto e as instalações de cabos internos para telefone, inclusive os custos. 
Estas ligações deverão ser executadas antes do recebimento provisório das 
obras. 

 
4.5. A CONTRATADA é integralmente responsável pela execução da obra nos 

termos do Código Civil Brasileiro e pelo fiel cumprimento do contrato, de acordo 
com as cláusulas avençadas, sendo que a presença da fiscalização da Embrapa 
não exclui essa responsabilidade. 

 
4.6. Manter a guarda da obra até o seu recebimento definitivo. 
 
4.7. Entregar à fiscalização da Embrapa, até 15 (quinze) dias após a assinatura do 

Contrato, apólice de seguro contra sinistros, no valor equivalente ao do contrato, 
cujo período de cobertura deverá ser até o recebimento definitivo da obra. 

 
4.8. Encaminhar à Embrapa atestados, emitidos por entidades oficiais e laboratórios 

particulares de reconhecida idoneidade, referente à qualidade do concreto e 
ferragens utilizadas na obra, de acordo com as normas da ABNT. 

 
4.9. Todo serviço mencionado em qualquer documento que integre o contrato será  

executado sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se 
responsabilizará pelos riscos e  prejuízos assim como pelas  indenizações  que 
daí decorram, salvo os advindos de caso fortuito  ou força maior.  
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4.10. Manter a ordem e a disciplina no canteiro de obras e utilizar, na execução dos 
serviços, pessoal que não tenha com a Embrapa qualquer vinculação, os quais 
deverão ter idoneidade moral e habilitação técnica condizente com os serviços 
que deverão executar.   

 
4.11. Recomendará aos seus empregados para não utilizarem prédio existente 

próximo à obra, nem transitarem nos locais destinados a serviços de pesquisa. A 
Embrapa solicitará à firma contratada que retire imediatamente do local da obra 
qualquer de seus empregados que venham perturbar a ordem local ou que 
apresente comportamento fora dos princípios morais recomendáveis e aceitos 
pela sociedade. Não será permitido o uso de bebida alcoólica no canteiro de 
obra. 

 
4.12. A manutenção no canteiro de obra somente empregados com bom desempenho 

profissional e com conhecimento prático das tarefas a desempenhar. A Embrapa 
não aceitará nenhum serviço feito em desacordo com a boa técnica ou não 
previsto em projeto e sem a devida autorização da Fiscalização da Embrapa. 
Serviços necessários à perfeita adequação da edificação às necessidades de 
uso, mas NÃO PREVISTOS nos projetos ou especificações técnicas, somente 
poderão ser executados após a FORMAL AUTORIZAÇÃO da Fiscalização da 
Embrapa. 
 

4.13. Executará o objeto ora licitado deverá visitar o local da obra para conhecer as 
condições locais, onde receberá o ATESTADO DE VISITA. Programar antes 
com a Embrapa Café o dia da visita, se for fazer a visita.  

   
4.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeição técnica das 

obras, inclusive quanto à qualidade, quantidade, acabamento, e processo de 
aplicação do material a empregar, bem como pela reexecução dos serviços que 
não forem aceitos pela fiscalização da Embrapa, em decorrência de vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, 
não cabendo, nestes casos, ônus de qualquer espécie para a Embrapa ou 
dilatação do prazo de execução. 

 
4.15. A correção, por sua conta, de quaisquer consertos que porventura se fizerem 

necessários nas instalações atualmente existentes no terreno, quando for o 
caso. 

 
4.16. Atender ao pagamento das despesas decorrentes de impostos, taxas e encargos 

relativos à aplicação das leis trabalhistas, de acidentes de trabalho 
previdenciárias, fiscais, comerciais e de seguros, inclusive contra terceiros.  
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4.17. A CONTRATADA será responsabilizada, diretamente, pela indenização, das 
perdas e danos, lucros cessantes e qualquer prejuízo causado à Embrapa ou 
terceiros, por ação ou omissão sua, de seus prepostos ou subcontratados, na 
execução dos serviços contratados, obrigando-se a assumir a condição de 
litisconsorte passiva quando denunciada à lide em ação judicial específica. 

 
4.18. Fazer constar em todas as subcontratações que celebrar com respeito à 

execução da obra, as estipulações necessárias a assegurar o cumprimento e 
eficácia das obrigações assumidas neste item.  
 

4.19. Deverá fazer as instalações provisórias destinadas ao escritório de obra, local 
para alimentação e banheiros para seus empregados, bem como depósito para 
ferramentas e materiais a serem usados na obra em local previamente 
demarcada.  

 
 
5. OBRIGAÇÕES DA SUBCONTRATADA 
 
5.1. Executar os serviços de acordo com o projeto, e terá os mesmos deveres e 

responsabilidades da CONTRATADA relativamente à tarefa cuja execução 
estiver sob a sua responsabilidade. 

 
 
6. PRAZOS 
 
6.1. O prazo de contrato será global para a execução de todas as obras, serviços e 

instalações contratadas, e será sempre contado em dias consecutivos; 
 
6.2. Os prazos serão os seguintes: 
 
6.2.1 Para início dos serviços, até 05 (cinco) dias a contar da assinatura do Contrato; 
 
6.2.2. Para execução, o prazo descrito na Cláusula Quarta do Contrato, ou seja 45 

(quarenta e cinco) dias consecutivos; 
 
6.2.3. Para vistoria e pronunciamento pela Comissão de Vistoria Recebimento 

Provisório até 15 (quinze) dias após haver a CONTRATADA dirigido à Embrapa 
comunicação, confirmada pela fiscalização, de que a obra encontra-se pronta 
para ser recebida; e 

 
6.2.4. Para Recebimento Definitivo, até 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do 

Termo de Vistoria e Recebimento Provisório da Obra. 
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7. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
 

A critério da Embrapa o prazo de execução da obra poderá ser prorrogado, 
desde que a CONTRATADA formalize o pedido, por escrito, no prazo de até 15 
(quinze) dias após o evento, justificando-o devidamente, quando ocorrer algum dos 
motivos  a seguir:  
 
7.1 -  Alteração do projeto ou das especificações, determinada pela Embrapa, que 

implique em atraso na execução da obra; 
 
7.2 -  Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por 

ordem e no interesse da Embrapa. 
 
7.3.  Aumento das quantidades de serviços, inicialmente previstas,  observando o 

limite fixado no subitem 12.2; 
 
7.4. Omissão ou retardamento de providências por parte da Embrapa, resultando, em 

consequência, impedimento ou atraso na execução do contrato; 
 
7.5. Impedimento na execução do contrato em decorrência de fatos ou ação de 

terceiros, desde que reconhecido e aceito pela Embrapa em documentos 
contemporâneos à sua ocorrência, e 

 
7.6. superveniência de caso fortuito ou força maior, que altere fundamentalmente as 

condições de execução do contrato. 
 
 
8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
8.1.  VISTORIA E RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS: 
 
 Concluída a obra, conforme previsto no contrato e seus anexos, a 
CONTRATADA deverá comunicar formalmente o fato à Embrapa para que sejam 
tomadas as providências necessárias ao seu recebimento provisório. Este recebimento 
será feito por Comissão, especialmente nomeada pela autoridade do processo, 
conforme normas da Embrapa, dentro de 15 dias contados da comunicação; 
 
8.2.  Vistoriada a obra e constatado que os serviços foram executados em 

conformidade com os projetos, especificações e condições estabelecidas, será 
lavrado um Termo de Vistoria e Recebimento Provisório da Obra em 05 (cinco) 
vias de igual teor, sem rasuras ou emendas, o qual será assinado pela 
CONTRATADA e pelos membros da Comissão; e 
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8.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS: 
 
a)  O "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" das obras e serviços será lavrado 

em até 60 (sessenta) dias após o TERMO DE VISTORIA E RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO referido no subitem anterior. Neste prazo inclui-se o período de 
observações e uso do objeto do contrato quanto ao perfeito atendimento 
condições estipulados no contrato, seus anexos e Normas da ABNT.  

Deverão, ainda, estar solucionadas as eventuais reclamações quanto à 
falta de pagamento dos encargos sociais, impostos, operários, fornecedores de 
materiais ou prestadores de serviços empregados na edificação, atendendo ao 
prescrito na Instrução de Serviço -IS-SAF n.º 009/80 da Embrapa, que trata de 
recebimento de obras e serviços de engenharia; e 

 
b)  O "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" será lavrado em 05 (cinco) vias 

de igual teor, sem emendas rasuras ou entrelinhas e será assinado pela 
CONTRATADA e pela autoridade competente da Embrapa, no qual deverá 
constar declaração expressa que o prazo previsto no Artigo 618 do Código Civil 
Brasileiro será contado a partir da data de sua assinatura. 

 
8.4.  No interesse da Embrapa e havendo concordância formal da CONTRATADA, 

poderá efetuar-se a ocupação total ou parcial dos prédios antes do recebimento 
provisório. Após decorrido o prazo contratual de execução da obra, a Embrapa 
poderá ocupar os prédios sem a concordância da CONTRATADA. 

 
 
9. PREÇO 
 

O preço global da obra será regido pelas seguintes disposições: 
 
9.1.  Estão incluídas no preço as despesas relativas às ligações definitivas das 

instalações às redes públicas de água, luz, esgoto e telefone, as quais deverão 
ser providenciadas, em tempo hábil, pela CONTRATADA, nos casos em que a 
natureza da obra exigir. 

 
9.2.  O preço global poderá oscilar na forma do estipulado no subitem 12.2 destas 

Condições Gerais. 
 
 
10. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - SOMENTE PARA OBRAS COM PRAZO 

IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. 
 
 
11. DOS PAGAMENTOS 
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11.1. Pagamentos Ordinários e Extraordinários: 
 

O pagamento do preço global dos serviços e obras será efetuado pela Embrapa 
em parcelas mensais referentes a etapas de serviços efetivamente concluídas, 
conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelas partes, o qual 
passará a integrar o contrato. A liberação de qualquer parcela fica condicionada à 
prévia aprovação dos serviços pela Fiscalização da Embrapa 
 
11.2.  O pagamento da primeira parcela dependerá da comprovação de que o contrato 

foi anotado no CREA da Região em que localizar a obra, da apresentação de 
cópia do CERTIFICADO DE MATRÍCULA DA OBRA junto ao INSS, bem como 
apresentação da apólice de seguro contra sinistros. 

 
11.3. Os pagamentos de serviços extraordinários resultantes de modificações 

previamente autorizadas, por escrito, pela Embrapa, serão processados em 
separado, mediante faturas apresentadas à Fiscalização. 

 
11.4.  Cada fatura deverá ser discriminativa, conforme itens da proposta, detalhando 

as etapas e o percentual de serviços correspondente. 
 
11.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, 
totais ou parcialmente. 

 
11.6. A CONTRATADA só poderá efetuar medição mensal, acumulando etapas de 

serviços já concluídos. 
 
11.7.  Os pagamentos serão feitos por depósito em conta e banco indicados pela 

CONTRATADA. O referido depósito produzirá os efeitos jurídicos de quitação da 
prestação devida.   

 
11.8.  Os faturamentos serão compostos dos seguintes documentos: 

 
a) Nota Fiscal com 03 (três) vias; 
b) Medição, com 03 (três) vias. 

 
Os documentos que compõem o faturamento serão enviados à Sede da 

Embrapa através do SOF, quando for o caso, onde está sendo realizada a obra. 
 

11.9.  O pagamento da última parcela será liberado pela fiscalização uma vez 
concluídas todas as etapas de serviços previstas no contrato e seus anexos e 
uma vez comprovado o pagamento das despesas decorrentes de taxas,  
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impostos e encargos relativos à expedição de licenças, alvarás de construção, 
cartas de "habite-se", quando for o caso e demais encargos pertinentes as 
espécies dos serviços contratados. 

 
 
12. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 
12.1. Os contratos poderão ser alterados nas seguintes condições: 
 
I - Unilateralmente pela Embrapa 
 

a) quando houver  alterações ou modificações nos projetos  ou nas especificações, 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos;  

 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimos ou supressões quantitativas do seu objeto, de acordo ainda com os 
limites fixados em Lei e nestas Condições Gerais; 

 
II. Por acordo das partes contratantes (respeitados os limites legais): 
 

a) quando necessária a modificação do regime de execução, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

 
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

fatores ou circunstâncias supervenientes, porém mantido o valor inicial do 
contrato. 

 
12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na obra, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato para obras novas e 50% 
(cinquenta por cento) para reformas. Todo acréscimo ou supressão deverá ser 
contratado mediante Termo Aditivo, mas prevalecerão, para cálculo de preço, 
os valores da proposta inicial, que só poderão ser reajustados na forma do 
estipulado no item 10 e desde que o reajuste tenha sido admitido no contrato.  
No caso de acréscimos, cujos preços unitários não foram previstos no contrato 
inicial, serão os mesmos fixados mediante acordo, respeitado os limites acima 
fixados. Os acréscimos previstos neste item só podem referir-se à mesma obra 
e serviços originalmente contratados, devendo corresponder a aspectos 
técnicos que não tenham sido inicialmente previstos, mas não podendo nunca 
importar em obra nova. 

 
12.3. No caso de supressão de obras, se a CONTRATADA comprovar 

documentalmente, inclusive atestado pela fiscalização da Embrapa, já ter 
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adquirido e posto no canteiro materiais não mais necessários, esses materiais 
deverão ser pagos pelos seus custos de aquisição,     regularmente 
comprovados, passando a pertencer à Embrapa. 

 
 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), limitada a 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo do disposto na 
Cláusula Nona abaixo, bem como nas demais penalidades previstas em Lei. 
 
13.2. A ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangida pelo caput 
desta Cláusula sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato, para cada evento. 
 
13.3. A multa de mora não impede que a Embrapa rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as demais sanções previstas nestas Condições Gerais, inclusive 
cumulativamente. 

 
13.4. As sanções acima estabelecidas serão entendidas como independentes e 

cumulativas e serão impostas administrativamente pelo servidor da Embrapa 
indicado no Contrato. 

 
13.5. A multa rescisória aplicada por descumprimento do prazo global de que trata o 

item seguinte, será deduzida do pagamento da última parcela ou da garantia 
instituída nestas Condições Gerais e as multas aplicadas por infrações de prazos 
parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que 
correspondam. 

 
13.6. Em caso de rescisão Contratual, a Contratada arcará com multa de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor total das parcelas ainda não cumpridas ou cumpridas 
parcialmente do Contrato, valendo, tal penalidade, como mínimo da indenização, 
nos termos do parágrafo único de art. 416 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. 

 
 
13.7. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Embrapa poderá, garantida defesa 

prévia à CONTRATADA, aplicar-lhe as seguintes sanções: 
 

a) Advertência por escrito; 
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b) multas, nos valores e formas previstos nestas Condições Gerais; 
 
c) suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Embrapa, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Embrapa pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo de sanção 
aplicada com base na alínea anterior, e 

 
e) execução das garantias prestadas.  

 
13.7.1 Se a multa aplicada for superior ao valor das garantias prestadas, além da 
perda destas, responderá a CONTRATADA pela diferença que poderá ser 
descontada dos pagamentos devidos ou judicialmente cobrada. 

 
13.8. A Embrapa, sem prejuízo das sanções aplicadas, poderá recorrer às garantias, 

reter créditos, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de resguardar-se 
das perdas e danos que tiver sofrido por culpa da CONTRATADA.  

 
13.9. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d", e "e" do subitem 13.8 poderão ser 

aplicadas cumulativamente com as multas pecuniárias, facultada a defesa 
prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da abertura de 
vista do processo respectivo. 

 
13.10. O valor resultante das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais 

do Cronograma Físico-Financeiro (CFF) será devolvido, sem acréscimo de 
juros e correção monetária, por ocasião da recuperação dos atrasos 
verificados, se houver. As multas previstas por atraso no início da obra não se 
incluem no estipulado acima, não sendo devolvidas em nenhuma hipótese; 

 
 

13.11. As sanções administrativas previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 13.7 
poderão também ser aplicadas à CONTRATADA, que, em razão do contrato 
regido por estas Condições Gerais: 

 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, dolosamente, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
b) tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação e, 
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c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Embrapa, em 
virtude de atos ilícitos praticados anteriormente a esta licitação ou ao contrato 
que lhe decorrer. 

 
 

14. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAIS 
 
14.1.    A inexecução total ou parcial do contrato implicará na sua rescisão unilateral 

(administrativa), com as consequências previstas nestas Condições Gerais, 
nos seguintes casos: 

 
14.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, projetos, especificações e prazos. 
 
14.1.2. Atraso injustificado do início da obra e/ou lentidão no seu 
cumprimento, levando a Embrapa a presumir a não conclusão da mesma nos 
prazos estipulados. 
 
14.1.3. Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada 
e aceita pela Embrapa. 
 
14.1.4. Subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total da obra ou 
do contrato, sem a permissão e prévia aprovação da Embrapa bem como 
toda fusão, cisão ou incorporação que possam afetar a boa execução do 
contrato. 
 
14.1.5. Desatendimento das determinações regulares da fiscalização da 
Embrapa na obra. 
 
14.1.6 Cometimento reiterado de faltas na execução da obra, 
devidamente anotadas no "Diário de Obra" pela fiscalização da Embrapa ou 
por formal comunicação à CONTRATADA. 
 
14.1.7 Decretação de falência ou dissolução da CONTRATADA, ou 
insolvência de qualquer de seus sócios gerentes ou diretores.    
 
14.1.8. O protesto de títulos ou a emissão contumaz de cheques sem 
suficiente provisão de fundos, que caracterizem insolvência financeira. 
 
14.1.9 Utilização da caução ou contrato para qualquer operação financeira 
sem a prévia e expressa autorização da Embrapa. 
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14.1.10. Quando as multas, por descumprimento de prazo, atingirem a 2,5% 
(dois e meio por cento) do valor do contrato. 
 
14.1.11. Alteração social ou modificação da finalidade que, a juízo da 
Embrapa prejudique a execução do contrato. 
 
14.1.12. Razões e interesse do Serviço Público. 
 
14.1.13. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovado, impeditiva da execução do contrato. 

 
 
14.2. A rescisão administrativa do contrato, na forma e condições previstas no  

subitem 14.1, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das demais 
sanções previstas nestas Condições Gerais:  

 
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Embrapa; 
 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregado na execução do contrato, necessários  à sua continuidade, a serem 
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, quando do 
interesse da Embrapa; 
 

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Embrapa e pagamentos 
dos valores das multas e indenizações a eles devidos; e 
 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à Embrapa. 

 
 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Fornecimento de dados técnicos; 
 

A CONTRATADA se obriga a fornecer à Embrapa os dados técnicos que esta 
achar de seu interesse, bem como todas as informações julgadas necessárias, 
quando solicitadas. 

 
15.2. Outros serviços no local da obra: 
 

Após decorrido o prazo contratual  a Embrapa se reserva o direito de contratar, no 
mesmo local com outras empresas, a execução de serviços distintos daqueles 
previstos no contrato. Neste caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer  
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dificuldades à introdução de materiais na área ou à execução de serviços. A 
CONTRATADA exonerará a Embrapa de toda e qualquer responsabilidade 
relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados por terceiros. 

 
15.3.  No caso de ocorrência da contratação prevista no subitem anterior, a 

CONTRATADA, desde que a Embrapa o solicite, se obriga a construir tapume 
de modo a se atingir a perfeita separação física e delimitação de seu canteiro de 
obras. Da mesma forma, quando as obras contratadas se situarem em  área 
onde já funcionarem serviços administrativos ou de pesquisa da Embrapa 
inclusive no caso de proximidade a experimentos ou animais, a CONTRATADA, 
se a Embrapa solicitar, deverá edificar tapume de separação do canteiro de 
obras, com altura adequada  a proporcionar a necessária proteção. 

 
15.4. Utilização de Etapas: 
 

Poderá a Embrapa se for de seu interesse e desde que não decorra prejuízo 
para os serviços em andamento, aceitar, provisoriamente, para utilização 
imediata, quaisquer etapas, serviços, áreas ou instalações da obra, nos termos 
contratados. 
 
Esta aceitação não implica na suspensão ou limitação do conteúdo de qualquer 
cláusula contratual. 
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CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
ANEXO IV 

 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa 
 

PLANILHA/CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
 
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ-
MOLDADO NA EMBRAPA CERRADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA APRESENTADO NOS ANEXOS. 
 

 
PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 
ITEM COD. SINAPI/PINI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE

 Valor 

Mat. 

 Valor 

M.O 

 VALOR 

UNITARIO 
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PREMILIARES

1.1 74077/001 Locação da obra M2 240,00  6,15               1.476,00                     

1.2 74209/001 Placa de obra M2 1,00      244,33           244,33                        

Subtotal 1.720,33                     

2.0 TRANSPORTES -                            

2.1 72897 Transportes entulhos em caminhão incl. Carga manual M3 24,00    13,19             316,56                        

Subtotal 316,56                        

3.0 SERVIÇOS EM TERRA -                            

3.1 79488 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 14,40    4,13               59,47                          

3.2 5622 Regularização do terreno M2 240,00  2,47               592,80                        

Subtotal 652,27                        

4.0 FUNDAÇÕES -                            

4.1 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 31,08    2,47               76,77                          

4.2 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO
KG 170,00  6,12               1.040,40                     

4.3 73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 10,86    319,32           3.467,82                     

4.4 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 10,86    19,25             209,06                        

4.5 Comercio Local Viga baldrame com canaleta de concreto e=14cm M 78,00    56,00             4.368,00                     

Subtotal 9.162,04                     

5.0 ESTRUTURURA -                            

5.1 Comercio Local Galpão em concreto pré-moldado M2 240,00  172,50           41.400,00                   

5.2 Comercio Local Estrutura metálica da cobertura e fechamento M2 612,00  18,50             11.322,00                   

Subtotal 52.722,00                   

6.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS -                            

6.1 73998/004 Alvenaria bloco de concreto e=14 cm M2 55,20    51,40             2.837,28                     

Subtotal 2.837,28                     

7.0 COBERTURAS E FECHAMENTO -                            

7.1 84040 Cobertura c/ telha metálica trapezoidal #0,5mm M2 312,00  37,19             11.603,28                   

7.2 Comercio Local Fechamento c/ telha metálica trapeizoidal #0,5mm M2 300,00  36,50             10.950,00                   

7.3 Comercio Local Laternin c/ perfil metálico e telha metálica trapezoidal M 12,00    225,00           2.700,00                     

Subtotal 25.253,28                   

8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES -                            

8.1 74161/001 Chapisco comum M2 110,40  3,59               396,34                        

8.2 5982 Emboço M2 110,40  14,27             1.575,41                     

8.3 5995 Reboco M2 110,40  11,13             1.228,75                     

Subtotal 3.200,50                     

9.0 PINTURA -                            

9.1 73954/002 Pintura latéx acrílica 2 demãos c/ selador M2 110,40  7,61               840,14                        

Subtotal 840,14                        

10.0 DIVERSOS -                            

10.1 9537 Limpeza final de obra M2 240,00  1,19               285,60                        

Subtotal 285,60                        

96.990,00                

19.398,00                

116.388,00              

TOTAL GERAL

TOTAL BDI 23%

PREÇO PREITADA GLOBAL  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ-
MOLDADO NA EMBRAPA CERRADOS. 
 
Data:  
Local:  
 

Item Discriminação Valor do 
Serviço 

Dias 

     

1.        

2.         
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CONVITE N º 0 1 / 2013- EMBRAPA CAFÉ 
 
 

ANEXO V 
 
 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

1 Administração Central 4,00 % 

2 Seguros e Garantias 0,80 % 

3 Impostos 

             PIS 0,65 % 

             ISS 2,00 % 

             CONFINS 3,00 % 

TOTAL 5,65 % 

4 Despesas Financeiras 1,23 % 

5 Risco 1,27 % 

6 Lucro 8,00 % 

TOTAL BDI 23,00 % 

 
  

BDI + ((1+(AC+R+S+G)) X (1+DF) X (1 + L)) 
____________________________________  - 1 = 
                     
                          (1 – I) 
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CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
ANEXO VI 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 

O licitante ____________________________________, inscrito no 
CNPJ/MF sob n° ____________________/____________, por seu representante 
legal, declara sob as penas da lei que não está cumprindo penas de “INIDONEIDADE 
PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA“, em relação a 
qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal. 
 
 
 
_______________________ 
(local e data) 
 
 
 
__________________________________ 
(nome e assinatura) 
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CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
ANEXO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
PARA SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 2.2. LETRA “a”, DO EDITAL. 

 
 
 
 
 
 
O Licitante _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, CNPJ/MF n.° _ __ __ __ __ _/_ 
___-_ _, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que 
até a presente data não existe fato que invalide o seu o Registro Cadastral ora 
apresentado para fins de habilitação a Carta Convite No ____/2013 – 
Embrapa/_______________, efetuada pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa. 
 
 
 
 
_______________________ 
(local e data) 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do Titular ou representante legal da firma 
Nome e Função 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 

 

CONVITE Nº 01/2013 – EMBRAPA CAFÉ 

 
 

ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

PARA SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 2.1.11, DO EDITAL. 

 

A Licitante ___________________________________________, 

Inscrita no CNPJ/MF nº _______________/____-___, sediada no endereço 

_____________________________________________________________________

______, cidade ___________________, CEP _________________, por seu 

representante legal, e para fins da Carta-Convite nº ____/2013 – 

Embrapa/_____________, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE: 

 

 Para os fins e sob as penas da lei, não possuir em seu 

quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos 

desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob  condição de 

aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

 

__________________________________________  

(local e data) 

 

_________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da Licitante) 
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CONVITE Nº 01/2013- EMBRAPA CAFÉ 

ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 
 

 
 (NOME DA EMPRESA)_________, CNPJ nº 
__________________, com sede 
na:______________________________________________, por intermédio de seu 
contador, para os fins da Carta-Convite nº ______/2013 – Embrapa/________, 

DECLARA expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que: 
 
8. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno 

porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento diferenciado e 
favorecido por ela estabelecido. 

9. Que a empresa __________________________ ou seus representantes não se 
enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
  

---------------------------------------- 
(local e data) 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

(nome, carimbo, assinatura do CONTADOR e número da carteira profissional) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do representante legal e número da carteira de identidade)”. 
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CONVITE N º 0 1 / 2013 – EMBRAPA CAFÉ 
 

ANEXO X 
 
Carta nº    __  /_____                  ___________/___,       de                  de  ______ 
 

 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Agência   
N E S T A 

 
 

Prezados Senhores, 
 

  Autorizamos a V.Sªs. efetuarem a abertura de uma conta garantia, 
vinculada à CAUÇÃO EM DINHEIRO, em nome da empresa ____________ 
______________________, cujos depósitos serão por ela providenciados, conforme 
subitem 14.1, do respectivo edital, tendo em vista o resultado do procedimento 
licitatório sob a modalidade de Convite Nº.  ___/____ ____________, realizado pela 
Embrapa, em __/__/___, através de sua Unidade 
__________________(CENTRALIZADA/DESCENTRALIZADA) Embrapa 
____________, cuja movimentação observará, no que couber, às disposições do 
Decreto-Lei nº 1.737/79, de 10/12/79. 

 
Outrossim, informamos que o levantamento das importâncias 

depositadas por parte da firma depositante, só poderá ser liberado mediante 
autorização expressa da Embrapa, ao final do respectivo Contrato. 

 
  Por outro lado, lembramos que, se necessário, a Embrapa poderá 

utilizar parte daqueles recursos financeiros para saldar possíveis débitos da firma para 
com a mesma, ocasião em que será emitida correspondência específica para esse 
desiderato. 

  Finalmente, lembramos que o parágrafo 4º do artigo 56, Lei 
8.666/93 de 21/06/93, estabelece que a caução em dinheiro será devolvida, após a 
execução do Contrato, atualizada monetariamente e por esse motivo achamos melhor 
instituir essa sistemática de depósito daqueles recursos financeiros. 

 
Atenciosamente, 
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CONVITE Nº 0 1 /2013 – EMBRAPA CAFÉ 
 

ANEXO XI 
 
 

Carta nº                                ___________/___,      de                 de  
 
 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Agência  
N E S T A 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Solicitamos os préstimos de V.Sªs. no sentido de determinar o 
débito da quantia de R$ __________ (______________________), na conta garantia 
nº _______________, vinculada à CAUÇÃO EM DINHEIRO, depositada nessa 
agência, haja vista que a titular da conta infringiu dispositivos do Contrato de 
Empreitada por Preço Global, Irreajustável, celebrado entre a Embrapa e a 
________________________________.  

 
 
 
 

Atenciosamente, 
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CONVITE N º 0 1 / 2013- EMBRAPA CAFÉ 
 
 

ANEXO XII 
 

 
 

Carta nº       /                        ___________/___,      de                   de   
 
 
 

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Agência  
N E S T A 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 Tendo em vista o término do Contrato de Empreitada por Preço Global, 
Irreajustável, celebrado entre a empresa _______________________ e a Embrapa, 
vimos por intermédio desta, AUTORIZAR V.Sªs. a efetuar a liberação dos valores 
constantes da conta garantia nº ____________, vinculada à caução, pelo saldo 
atualizado, considerando-se que a empresa supra cumpriu integralmente suas 
obrigações contratuais. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 


