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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 – Embrapa Café  
 

 
 
Processo Administrativo nº 21/2012 
 
Data: 28/06/2012. 
 
 
Encaminhamento das Propostas Comerciais: A partir da divulgação do Edital até 
a data de abertura da Sessão. 
 
 
Sessão de Abertura: A partir das 9:00h, do dia 27/08/2012. 
 
 
Local: Site www.comprasnet.gov.br 
 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO CASSETE DE EMBUTIR, 
SPLIT HIGH-WALL E BOMBA DE DRENO PARA SPLIT HIGH-WALL, BEM COMO 
TODO O MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS NA NOVA SEDE DA EMBRAPA CAFÉ NAS 
DEPENDÊNCIAS DA EMBRAPA SEDE. 
 

EDITAL: Poderá ser obtido no site da Embrapa Café, www.embrapa.br/cafe ou no 
site www.comprasnet.gov.br. 
 

INFORMAÇÕES: Na Embrapa Café, situada no Parque Estação Biológica - PqEB, 
Av. W3 Norte (final), Ed. Sede, CEP: 70770-901, Brasília-DF. Telefone (0xx61) 3448-
1812. Fax (0xx61) 3448-1797, ou nos sites   www.embrapa.br/cafe ou 
www.comprasnet.gov.br  
 

 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012 – Embrapa Café 
 
 
 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
EMBRAPA, POR INTERMÉDIO DA EMBRAPA CAFÉ E DE 
SEU PREGOEIRO, DEVIDAMENTE QUALIFICADO E 
DESIGNADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, TORNA 
PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE LICITAÇÃO, NA 
MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DO 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO 
CASSETE DE EMBUTIR, SPLIT HIGH-WALL E BOMBA DE 
DRENO PARA SPLIT HIGH-WALL, BEM COMO TODO O 
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA NOVA SEDE DA 
EMBRAPA CAFÉ NAS DEPENDÊNCIAS DA EMBRAPA 
SEDE, CONFORME PREVISTO NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. SUJEITAM-SE AS PARTES AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS, À 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2006, À LEI 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, À LEI 8.666, 
DE 21 DE JUNHO DE 1993, AO DECRETO N.º 5.450, DE 31 
DE MAIO DE 2005, AO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EMBRAPA, PUBLICADO 
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, SEÇÃO III, PÁG. 
14375 A 14388, DE 01/08/1996, E PELAS SEGUINTES 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

 
 
SEÇÃO I 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
1.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico que promova a comunicação pela Internet, no site www.comprasnet.gov.br. 
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1.2. O referido sistema eletrônico utilizará recursos de criptografia e de autenticação 
que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 
 
1.3. O pregão eletrônico será conduzido pela Embrapa Café, com apoio técnico e 
operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que atuará como provedor do 
sistema eletrônico. 
 
SEÇÃO II 
DO OBJETO 
 
2.1. O objeto desta convocação é a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de condicionadores de ar tipo cassete de embutir, split high-wall 
e bomba de dreno para split high-wall, bem como todo o material e mão-de-
obra especializada para a instalação dos equipamentos na nova sede da 
Embrapa Café, conforme Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I, do presente 
Edital. 
 
SEÇÃO III 
DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados 
perante o provedor do sistema eletrônico, conforme Seção IV deste Edital. 
 
3.2. Ficam impedidas de participar da licitação as licitantes que, na data da abertura 
do pregão, apresentem qualquer das seguintes condições: 
 

3.2.1. Não estejam credenciadas na forma da Seção IV; 
 

3.2.2. Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que 
seja a modalidade de constituição; 

 
3.2.3. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos 

ou empregados, qualquer pessoa que seja diretor ou empregado da 
Embrapa; 

 
3.2.4. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração 
Pública, bem como sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Embrapa. 

 
3.2.5. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação. 
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3.2.6. Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de 
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação. 

 
3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as 
sanções e penalidades legais aplicáveis. 
 
3.4. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor 
juramentado no Brasil. (Art. 15, do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
SEÇÃO IV 
DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico 
a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os membros 
da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica (Art. 
3º do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005), no sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
4.3. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor do sistema, por intermédio do site  
www.comprasnet.gov.br. 
 
4.4. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
4.5. A Embrapa ainda não operacionaliza o Registro Cadastral e não faz o 
cadastramento no SICAF. A licitante deverá se dirigir a outras entidades ou órgãos 
da Administração Pública, para requerer o seu registro cadastral, para os fins 
previstos neste Edital. 
 
4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à Embrapa, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, Art. 3º do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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inerentes ao Pregão na forma eletrônica (§ 6º. Art. 3º do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
 
4.8. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF (§ 3º. Art. 3º do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 
 
4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso (§ 4º. Art. 3º do Decreto 
n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
SEÇÃO V 
DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO PELO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar propostas com a descrição do objeto ofertado, o preço e, se for o caso, a 
garantia e anexos, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas (art. 21 do Decreto 5.450, de 
31 de maio de 2005).  
 

5.1.1. A licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (inciso III do Art. 13 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
5.2. Incumbirá ainda à licitante interessada, acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV do Art. 13º do Decreto n.º 5.450, de 31 
de maio de 2005). 
 
5.3. A participação no pregão dar-se-á pela utilização da senha privativa da licitante 
(§ 1º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.4. Como requisito para a participação no pregão a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (§ 2º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005). 
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5.4.1. A omissão da licitante, no que se refere a qualquer irregularidade, 
ensejará as sanções e penalidades legais cabíveis. 

 
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas pelo Decreto (§ 3º do Art. 21 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.6. A proposta de preços, contendo as especificações detalhadas do objeto 
ofertado, mencionadas no Anexo I, deverá ser formulada e enviada em formulário 
específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter 
obrigatoriamente:  
 

5.6.1. preço unitário e global dos itens em algarismos e por extenso; 
 
5.7. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação de custos. 
 
5.8. A partir da divulgação do Edital e até a abertura da sessão pública do presente 
Pregão Eletrônico, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.9. A licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
5.10. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às 
exigências contidas neste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, aquelas que se opuserem a 
quaisquer dispositivos legais vigentes.  
 
5.11. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, até a fase 
de aceitação das propostas, sob pena de serem excluídas do certame pelo 
Pregoeiro. 
 
5.12. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.13. As licitantes que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123, de dezembro de 2006, deverão declarar em campo próprio do 
sistema eletrônico a sua condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP). 
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SEÇÃO VI 
DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na 
data e horário constantes da página inicial deste Edital, com a divulgação das 
Propostas de Preços recebidas e com o início da etapa de lances.  

 
6.1.1. As propostas deverão estar em perfeita consonância com as 

especificações e condições detalhadas no Projeto Básico/Termo de 
Referência (Anexo I) deste Edital.  

 
6.2. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem 
de tempo e registro no sistema eletrônico e na abertura do certame. 
 
6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do Art. 
22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes (§ 3º do 
Art. 22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.5. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet (§ 5º do Art. 22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.6. Não havendo expediente, por qualquer razão, na Embrapa, na data estabelecida 
no preâmbulo deste Edital, a sessão inaugural será realizada em nova data a ser 
informada. 
 
SEÇÃO VII 
DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 
informada do recebimento e do valor, consignado em registro (§ 1º do Art. 24 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.2. Na formulação dos lances deverão ser observados os seguintes aspectos: 
 

7.2.1. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital (§ 2º 
do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
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7.2.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 
ofertado e registrado pelo sistema (§ 3º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 

 
7.2.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar (§ 4º do Art. 24 do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
7.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais empresas licitantes, vedada a identificação da licitante (§ 5º do Art. 24º  do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados (§ 10º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 
 

7.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no 
endereço utilizado para divulgação (§ 11º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 

 
7.5. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro (§ 
6º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
7.5.1. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances (§7º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 
31 de maio de 2005). 

 
7.6. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas no edital (§ 8º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.7. O Pregoeiro/sistema anunciará a licitante detentora da melhor proposta, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão publica ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 
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SEÇÃO VIII 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
8.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
 
8.3. A classificação das propostas será pelo critério de menor preço global, sendo 
adjudicado à licitante que apresentar o lance de menor preço global e atenda as 
exigências editalícias. 
 
8.4. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital (§ 5º do Art. 25 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

8.4.1. Ocorrendo a situação mencionada no item anterior, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para obter melhor preço. 

 
8.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (§ 3º 
do Art. 26 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
8.6. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, após a etapa de lances, 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.  
 

8.6.1.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 
licitantes não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 
123/2006. 

 
8.7. Para efeito do item 8.6, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada, automaticamente pelo sistema, para, querendo, apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da 
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etapa de lances, sob pena de preclusão do direito de preferência na 
contratação; 

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

porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
8.6, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito; 

 
8.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 8.6.1, será realizado sorteio entre elas para que 
se estabeleça aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 
8.7.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 8.6, o 

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

 
8.7.5. O disposto no subitem 8.6 somente se aplicará quando a melhor oferta 

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

 
SEÇÃO IX 
DA PROPOSTA DE PREÇOS IMPRESSA E DO SEU ENVIO 
 
9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor 
oferta deverá formular, de imediato, encaminhando, no prazo máximo de 2 (duas) 
horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, através do fax n. (0xx61) 
3448-1797, ou pelo e-mail compras.cafe@embrapa.br, a respectiva Proposta de 
Preços (Anexo IV) impressa ajustada em conformidade com os lances 
eventualmente formulados, contendo as especificações detalhadas do objeto 
ofertado, recomposta em função do valor vencedor na etapa de lances, juntamente 
com os documentos exigidos para habilitação na Seção X, devendo o original da 
mencionada proposta impressa, bem como a cópia autenticada e/ou original dos 
demais documentos ser encaminhado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a 
partir do encerramento da sessão pública, estabelecido neste Edital, à Embrapa 
Café, situada no Parque Estação Biológica - PqEB, Av. W3 Norte (final), Ed. Sede, 
CEP: 70770-901, Brasília-DF. Telefones:(0xx61) 3448-1812. Fax: (0xx61) 3448-1797. 

 
9.1.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência 

são os relacionados nas Seções IX e X deste Edital. 
 
9.2. A Proposta de Preços (modelo - Anexo IV), deverá ser apresentada, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou 
impressa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou 
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entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo 
representante legal da licitante proponente, contendo os dados e condições abaixo: 

 
9.2.1.Nome ou razão social da licitante, CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail/Home Page), dados 
bancários (nome e número do banco e da agência e n.º da conta 
corrente), bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa, de seu representante legal, 
para fins de assinatura do Contrato. 

 
9.2.2. Especificação dos produtos, conforme Anexo I deste Edital; 

 
9.2.3. Preço unitário e global da proposta em algarismos e por extenso; 

 
9.2.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contado da data da sessão pública de recebimento da proposta de 
preços. A ausência desta indicação será entendida como aceitação 
tácita dessa condição; 

 
9.2.5. Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e 

despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-
de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, montagem, lucro, 
despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus anexos; 

 
9.2.6. Declaração de que o preço proposto será fixo e irreajustável; 

 
9.2.7. Marca dos produtos ofertados, com o prazo de garantia contado a partir 

da data de recebimento dos produtos. 
 

9.2.8. Garantia de qualidade e de substituição dos produtos rejeitados pela 
Embrapa. 

 
9.2.9. Declaração de ciência e aceitação das condições do Edital e seus 

Anexos, especialmente as fixadas para entrega dos produtos e 
pagamento. A ausência desta indicação será entendida como aceitação 
tácita dessas condições. 

 
9.3. Com o objetivo de evitar a desclassificação da proposta, é importante que as 
licitantes preencham suas propostas de acordo com o modelo apresentado no Anexo 
IV. 
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SEÇÃO X 
DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação e verificará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital. 
 
10.2. A habilitação das licitantes será verificada: 

 
1) por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, inclusive habilitação 
parcial válida, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos 
integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF. 
 
2) por meio da consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas CEIS/CGU, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransferencia.gov.br). 
 
3) por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 
de Improbidade Administrativa, disponível no portal do Conselho Nacional de 
Justiça(CNJ). 
 
10.2.1. Os documentos abrangidos pelo SICAF quanto a documentação 
obrigatória são as certidões relativas à regularidade fiscal com a Fazenda 
Nacional, o Sistema de Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, bem como a certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, 
por força da Lei 12.440/2011; quanto à habilitação parcial, os documentos 
abrangidos são: regularidade perante a receita municipal, estadual/distrital e 
balanço. 
 
10.2.1.1. Enquanto não estiver implementada a consulta da existência de 
débitos trabalhistas por intermédio do SICAF, deverá o pregoeiro consultar o 
site www. tst.ius. br/certidao para comprovar a inexistência de débitos 
trabalhistas, sendo insuficiente a simples validação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas eventualmente apresentada pelo licitante. 
 
10.2.2. A comprovação da situação financeira da empresa será avaliada 
automaticamente pelo SICAF, constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 
da aplicação das fórmulas: 
 
          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
LG = ---------------------------------------------------------; 
           Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

http://www.portaltransferencia.gov.br/
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    Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
           Ativo Circulante 
LC = -----------------------;  
          Passivo Circulante 
 
10.2.2.1 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), 
em qualquer dos índices, quando da habilitação, deverão comprovar o 
patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor estimado anual 
previsto no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
 
10.2.3. A regularidade de toda a documentação acima, exigida para habilitação 
na licitação, deverá ser mantida durante todo o período de vigência contratual. 
 

10.3. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados via fax ou via e-mail os documentos digitalizados, no prazo definido no 
edital, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
 
10.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidão constitui meio legal de 
prova. 
 
10.5. Além da regularidade no SICAF, inclusive habilitação parcial válida, a licitante 
da melhor oferta deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação: 

 
10.5.1. Declaração, conforme art. 32, § 2°, da Lei n°. 8.666/93, de que inexiste 
fato superveniente impeditivo da habilitação, a ser preenchida no Portal de 
Compras do Governo Federal - Comprasnet; 
 
10.5.2. Declaração, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição Federal, a ser preenchida no Portal de Compras do Governo 
Federal – Comprasnet. 
 
10.5.3. Cópia do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA, que comprove sua regularidade. 
 
10.5.4. Apresentação de Atestado de Qualificação Técnica Operacional, que 
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. 
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10.5.5. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o 
Responsável Técnico pelo serviço, possui capacitação técnica, compatível com a 
complexidade do objeto licitado. 
 
10.5.6. Comprovante de que o Responsável Técnico pelo serviço, 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, mesmo que 
específico para o serviço a ser contratado nesta licitação, podendo, ainda, conter 
cláusula condicionando sua eficácia à assinatura do contrato com a Embrapa. 
 

10.6. A licitante vencedora poderá comprovar a regularidade por meio de 
apresentação de documentação válida na data do certame ao Pregoeiro, caso se 
constate o vencimento de algum documento no SICAF. 

 
10.7. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer 
processo de cópia, deverão estar acompanhados dos seus originais ou autenticados 
por cartório competente ou por membro da equipe de apoio. Também serão aceitas 
publicações em órgãos da imprensa oficial, ou ainda nos termos da legislação 
pertinente a cada documento. 
 
10.8. Será considerada inabilitada, a licitante que: apresentar documentação 
incompleta, ou em desacordo com o edital e legislação em vigor tiver comprovado 
mau desempenho no cumprimento de compromissos assumidos junto à 
Administração Federal; estiver suspenso, nos termos da legislação vigente, do 
direito de licitar e de contratar com Administração Pública Federal (direta ou 
indireta); tiver sido multada por inadimplência e não houver, ainda, comprovado o 
pagamento ou recolhimento da multa; e deixar de atender as demais exigências 
deste edital e das legislações relacionadas com processos licitatórios. 
 
10.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeitos de assinatura do contrato. 
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10.10. 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; 
 
10.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, para as empresas tipificadas no subitem 
acima, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame. 
 
10.12. 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 da OCS, ou 
revogar a licitação. 
 
SEÇÃO XI 
DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
11.1. Até 2 (dois) dias, úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o Edital do Pregão, na forma eletrônica (Art. 18 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005), através do e-mail: 
compras.cafe@embrapa.br, devendo a impugnação conter todos os dados da 
impugnante (nome, CNPJ, endereço e e-mail), para competente resposta. 
 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da seção pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet no endereço 
eletrônico www.embrapa.br/cafe (Art. 19 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005).  

 
11.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (§ 1º do 
Art. 18 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame (§ 2º do Art. 18 do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
 
 
 
SEÇÃO XII 
DOS RECURSOS 
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12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
manifestar de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
das razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses (Art. 26 do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
  
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 
recorrer importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora (§ 1º do Art. 26 do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento (§ 2º do Art. 26 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio 
de 2005). 
 
12.4. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito 
suspensivo, ressalvada a hipótese do mesmo declará-lo. 
 
12.5. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra 
suas decisões e ao Sr. Gerente Geral da Embrapa Café, a decisão final sobre os 
recursos contra atos do Pregoeiro. 
 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Embrapa Café, situada no Parque Estação Biológica - PqEB, Av. W3 Norte (final), 
Ed. Sede, CEP: 70770-901, Brasília-DF, no horário de 08h as 12h e das 13h ás 17h, 
em dias úteis. Telefone: (0xx61)3448-1812. Fax:(0xx61) 3448-1797.E-mail: 
compras.cafe@embrapa.br . 
 
SEÇÃO XIII 
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre 
que não houver interposição de recurso, e pela autoridade superior quando da 
existência de recurso (inciso IX do Art. 11 e inciso V do Art. 8º, ambos do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório 
(Art. 27 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

mailto:compras.cafe@embrapa.br
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13.2.1. Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado 
para assinar o Contrato com a Embrapa CAFÉ no prazo de 5 (cinco) dias 
da convocação (§ 1º, Art. 27 do Decreto n.º 5.450 , de 31 de maio de 
2005). 

 
13.2.2. Na assinatura do Instrumento Contratual, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 
ser mantidas pela licitante durante a vigência do ajuste (§ 2º, Art. 27 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
13.3. Se vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior 
ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Instrumento Contratual, poderá 
ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 
Contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e demais cominações legais. 
(§ 3º, Art. 27 do Decreto n.º 5.450 , de 31 de maio de 2005). 
 
SEÇÃO XIV 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública e será descredenciada no SICAF e no cadastro de 
fornecedores da Embrapa, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa 
de até 20%(vinte por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 

 
14.1.1 cometer fraude fiscal; 
14.1.2 apresentar documento falso; 
14.1.3 fizer declaração falsa; 
14.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5 não assinar o Contrato no prazo estabelecido; 
14.1.6 deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
14.1.7 não mantiver a proposta. 
 

14.2. Para os fins do item 14.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 
nos artigos 90 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

 
14.3. Além do previsto nos subitens anteriores, pela inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 
78, incisos I a XI da Lei n.º 8.666/93, a Embrapa poderá aplicar à licitante contratada 
as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais e da 
reparação dos danos causados à Embrapa:  
 

a) advertência; 
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b) multa; 

 
14.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
14.5. A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
14.6. Das penalidades de que tratam as alíneas “a” e “b” cabe recurso ou pedido de 
representação na forma da legislação em vigor.  
 
14.7. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento 
das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa, 
mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade, exceto nos 
casos de reincidência dos fatos que ensejaram a advertência, quando deverá ser 
aplicada penalidade de multa na forma da alínea “c” do item 14.8 infra. 
 
14.8. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

 
a) recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo 

estabelecido: 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato; 
 

b) atraso na entrega do objeto da licitação, ou parte dele, em relação ao prazo 
estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de atraso, 
sobre o valor do produto não entregue, até no máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor global do contrato, o que ensejará a rescisão 
contratual; 

 
c) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pelas 

alíneas anteriores: 10% (dez por cento) do valor global do Contrato para 
cada evento.  

 
14.8.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 
eventuais perdas e danos. 

 
14.8.2. As multas deverão ser recolhidas na conta única UG e Gestão da 

Embrapa, através de GRU, mediante Comprovante de Recolhimento, no 
prazo de 5(cinco) dias a contar da intimação, podendo a Embrapa 
descontá-las, na sua totalidade ou em parte, do pagamento a ser 
efetuado à da contratada e/ou da garantia prestada (quando for o caso).  
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14.8.2.1.Se o valor a ser descontado pela Embrapa for insuficiente, ficará a 
contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 5(cinco) 
dias, contados da comunicação oficial. 

 
14.8.3. O valor total das multas, aplicadas na vigência do contrato, não poderá 

ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu valor global, o que ensejará a 
sua rescisão. 

 
14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (parágrafo único 
do art. 28 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
SEÇÃO XV 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1. A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante a assinatura 
do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, após a convocação da licitante vencedora. 
As condições previstas neste Edital integrarão o ajuste a ser firmado independente 
de transcrição. 
 
15.2. Como condição para assinatura do Contrato, a(s) licitante(s) vencedora(s) 
deverá(ão) manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Edital. 
 
15.3. A contratada, assim entendido aquela que firmar qualquer tipo de ajuste com a 
Embrapa, fica obrigada a acatar, nas mesmas condições desta convocação, por ato 
unilateral da contratante, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme o 
§ 1.º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
15.4. Caso a licitante vencedora não apresente situação regular no ato da 
contratação, ou caso venha recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo 
estabelecido e na vigência de sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis 
reservando-se à Embrapa o direito de, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, revogar a licitação ou convocar os remanescentes, respeitando-se a 
ordem de classificação, respectivamente a cada item. 
 
15.5. Previamente à contratação, a Embrapa verificará a existência de registro da 
licitante vencedora no cadastro informativo dos créditos não quitados no setor 
público federal (CADIN), conforme previsto no art. 6º da Lei n.º 10.522, de 19/07/02. 
 
SEÇÃO XVI 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos consignados na proposta orçamentária do Orçamento Geral da 



PARECER 
Nº 39.153/12 

20/6/2012 

Josefa Filha 

20 

 

União, para o exercício de 2012, a cargo da Embrapa CAFÉ na Gestão/UG: 135097, 
no Elemento de Despesas: 449052, PTRES: 043199, Fonte de Recursos: 0100.  
 
SEÇÃO XVII 
DO PAGAMENTO 
 
17.1. O(s) pagamento(s) à(s) Licitante(s) a ser(em) Contratada(s), será(ão) 
efetuados em moeda corrente nacional, até 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento/instalação definitivo dos condicionadores de ar mediante apresentação 
das notas fiscais devidamente atestadas pela Embrapa. 
 
17.2. Caso os condicionadores de ar sejam recusados ou o correspondente 
documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir 
da data de regularização da entrega/instalação ou do documento fiscal, a depender 
do evento. 
 
17.3. Caso não haja expediente na Embrapa no dia do vencimento da Nota Fiscal, 
fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente. 
 
17.4. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, em 
conta e agência bancária a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal. 

 
17.5. A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da 
contratada de entrega/instalação dos condicionadores de ar, estando a mesma 
sujeita às penalidades cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos 
danos e prejuízos decorrentes, se assim proceder; 
 
17.6. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras 
instituições financeiras; 
 
17.7. Os 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”. 
 
 
 
 
SEÇÃO XVIII 
DO RECEBIMENTO 
 
18.1. A entrega/instalação do objeto desta licitação será executada na forma, 
quantidade, endereço e prazo previstos no Termo de Referência/Projeto Básico 
(Anexo I), que integra este Edital. 
 



PARECER 
Nº 39.153/12 

20/6/2012 

Josefa Filha 

21 

 

18.2. O prazo de entrega/instalação dos condicionadores de ar, não poderá ser 
superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de 
assinatura do Contrato, conforme termo de referência. 
 
18.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar a entrega/instalação dos 
condicionadores de ar no endereço indicado no ANEXO I deste Edital. 
 
18.4. Por ocasião do entrega/instalação dos condicionadores de ar, a Embrapa 
reserva-se o direito de proceder a inspeção de qualidade dos mesmos e a rejeitá-los, 
no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do 
objeto licitado, obrigando-se a licitante contratada a promover a devida substituição, 
observados os prazos contratuais. 
 
18.5. O aceite dos produtos, pela Embrapa, não exclui a responsabilidade civil da  
licitante contratada por vícios de qualidade dos produtos ou em desacordo com as 
especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 
 
SEÇÃO XIX 
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
 
19.1. A Embrapa poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, mediante justificativa 
circunstanciada da autoridade competente, escrita e fundamentada, não gerando 
direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto 
no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. A nulidade do procedimento licitatório induz à da OCS. 
 
SEÇÃO XX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da documentação de habilitação e proposta.  
 
20.2. Fica assegurado à autoridade competente, para aprovação do procedimento 
licitatório, o direito de revogá-lo em face das razões de interesse público, por motivo 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado (Art. 29 do Decreto 5.450, de 
31 de maio de 2005).  
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20.2.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato (§1º do art. 
29 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005).  

 
20.2.2. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado 
de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do instrumento contratual (§2º do art. 29 do Decreto 5.450, 
de 31 de maio de 2005).  

 
20.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Embrapa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
20.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Embrapa.  
 
20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação (Parágrafo 
Único, do Art. 5° do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005).  
 
20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
contratação.  
 
20.8. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal, Seção Judiciária de  
Brasília/DF, para dirimir questões relativas ao presente Edital, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
20.9. Os casos não previstos neste Edital e as possíveis dúvidas existentes serão 
resolvidos pelo Pregoeiro por meio eletrônico, até três dias úteis anteriores a data 
fixada para abertura da sessão pública, pelo e-mail: ---------------------------- -------------. 
 
 
20.10. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
I  -  TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
II - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
III -  MODELO DE CONTRATO 
IV -  MODELO DE PROPOSTAS 
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Brasília/DF, _ __ __de __ __ __ __ __ de __ __ __ __ __. 
 
 
 
___________________________________________ 
Gerente Geral da Embrapa CAFÉ 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2012 – EMBRAPA CAFÉ 
 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 
 

FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE 
DA EMBRAPA CAFÉ COM MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO. 

 
1 – FINALIDADE 

       
O presente Termo de Referência tem por objetivo definir as características e demais 
condições necessárias para fornecimento de condicionadores de ar tipo Cassete de 
embutir e Split High-Wall, de acordo com a especificação, assim como todo o 
material e mão de obra especializada para a instalação dos equipamentos. 
Os equipamentos deverão ser fornecidos completos, incluindo todos os acessórios e 
peças necessários ao seu perfeito funcionamento, mesmo quando não 
especificamente mencionados neste termo de referência. 
 
2- JUSTIFICATIVA 
 
Os equipamentos de ar condicionado atuais da Embrapa Café não atendem às 
especificações e características daqueles que serão necessários para a novas áreas 
destas Unidades, tornando-se necessária a aquisição de novos equipamentos. 
 
3- DEFINIÇÕES 
 
Para melhor entendimento das exigências para apresentação da proposta, são 
relacionadas, a seguir, as denominações e siglas mais utilizadas neste documento: 
Embrapa– Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, empresa pública de direito 
privado, contratante dos serviços; 
CONTRATADA – Pessoa Jurídica contratada para fornecimento dos equipamentos 
objeto de licitação; 
 
4- ESCOPO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS 
 
A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos com as seguintes características: 
- Capacidade em Btu's /h (conforme planilha  e projeto de locação) 
- Cor branca; 
- Ciclo Frio; 
-  2 e 4 vias; 
- Ajuste de vazão de ar; 
- Filtro antibactéria, lavável; 
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- Operação automática; 
- Controle remoto sem fio; 
- Resfriamento rápido; 
- Reinicio automático; 
- Fluxo de ar que não suja o forro; 
- Grelha simples e fácil de limpar; 
- Painel com abertura de simples toque; 
- Condensadora com descarga horizontal; 
- Compressor rotativo; 
- Tensão monofásica 220 volts e trifásica 380 volts; 
- Todas as unidades deverão ser novas, da mesma marca e modelo; 
- Garantia mínima de 36 meses para compressor e 12 meses para demais 
componentes; 
-  Assistência Técnica na cidade de Brasília/DF; 
 
 
5-  DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES 
 
As instalações deverão ser realizadas conforme descrito a seguir: 
 
1. O sistema adotado para climatização das áreas são os Cassetes e  Minis Splits, 
através da instalação de equipamentos individuais construídos por unidades simples 
condensadoras e evaporadoras, cujas capacidades recomendadas estão indicadas 
no item Planilha de  especificações  e quantidade dos equipamentos. 
2. As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras 
serão feitas através de tubulação de cobre fosforoso, sem costura, desoxidados, 
recozidos e brilhantes, com liga C – 122 com 99% de cobre, com características 
adequadas a norma ABNT – NBR 7541. 
3. A tubulação deverá ter especificação para, no mínimo, resistir a uma pressão de 
50 bar. Deverá receber isolamento térmico por toda extensão, sendo do tipo 
Armstrong ou Armaflex, com coeficiente de transmissão de 0,038 W/mK, com 
espessura mínima de 13 mm. 
4. Toda estrutura deverá ser soldada em suas conexões com solda especial do tipo 
Foscoper totalmente desidratada com nitrogênio, a fim de garantir maior limpeza na 
linha sem borras da solda. 
5. No caso de alteração de locação dos equipamentos, o redimensionamento da 
tubulação deverá levar em conta as perdas de cargas, em função da distância entre 
o evaporador e o conjunto compressor/condensador e de novas conexões. 
6. As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme orientação do 
fabricante e estar apoiadas em suporte de aço galvanizados, os quais deverão ser 
construídos pela CONTRATADA, de modo a eliminar quaisquer interferências 
entre o fluxo de ar entre as condensadoras a serem instaladas e as já 
existentes. 
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7. Os equipamentos do sistema permitirão o condicionamento dos ambientes 
beneficiados ao longo de todo ano e terão todos os acessórios necessários para a 
supervisão e automação dos sistemas fornecidos pelo fabricante. 
8. Caberá à CONTRATADA o fornecimento de um controle remoto para cada 
unidade evaporadora a ser instalada. 
9. A CONTRATADA, na montagem dos equipamentos e seus acessórios, deverá 
seguir as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
· ABNT – NBR 16401 – Instalações de Ar condicionado – Sistemas centrais e 
unitários; 
· ABNT – NBR 5410 (antiga NB – 3) – Instalações elétricas de baixa tensão. 
10. Para os equipamentos e materiais, também deverão ser respeitadas as normais 
e manuais de instalação fornecidos pelos fabricantes. 
11. Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, e 
deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas 
acima. 
12. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os 
regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos 
que deverão ser feitos de material incombustível ou autoextinguível. 
13. A empresa deverá verificar junto aos quadros de energia elétrica a 
disponibilidade nos barramentos (reservas), e, caso necessário, fornecer e instalar 
os disjuntores compatíveis aos equipamentos à serem instalados, bem como os 
dutos de interligação elétrica até os referidos equipamentos. 
14. As máquinas deverão ser instaladas nos locais determinados pela Embrapa 
conforme projeto de locação das evaporadoras e definição com a fiscalização para a 
locação das condensadoras. 
 
 
5.1 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 
 
1. As unidades Splits tipo Cassettes e High-Wall serão instaladas nos ambientes 
condicionados, deverão apresentar desempenho compatível com a capacidade 
especificada e obedecer as seguintes características: 
1.1 Unidades Evaporadoras: 
1. Serão do tipo Cassete 4 vias e Splits High – Wall de 2 vias, com controle remoto 
sem fio, conforme planilha de  especificação. Faz parte do escopo de fornecimento 
de cada unidade evaporadora o respectivo controle remoto. 
2. Os gabinetes deverão ter estrutura construídas em chapa de aço galvanizado, 
tratado e pintado com esmalte sintético na cor branco, com conjunto de painel frontal 
de insuflamento de ar em plástico. Deverão possuir isolamento térmico capaz de 
evitar a condensação externa. 
3. Os ventiladores deverão ser do tipo centrífugos multi-pás em plástico, dotados de 
três velocidades de operação (alta, média e baixa), balanceadas estática e 
dinamicamente, com acionamento direto por motor de indução monofásico com 
mancais de lubrificação permanente. O nível de ruído não poderá exceder 40 db. 
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4. A serpentina deverá ser construída em tubos de cobre mecanicamente expandidos 
em aletas de alumínio, perfeitamente fixadas aos tubos, corrugadas de alta 
eficiência, multi-passos, com espaçamento de no mínimo 12 aletas por polegada. 
Todo circuito deverá ser limpo e testado contra vazamentos em fábrica, devendo 
possuir conexões para tubulações de refrigerante. 
5. O filtro de ar deverá ser de material sintético do tipo lavável, classe G2, no 
mínimo, segundo a norma ABNT – NBR 16401. 
6. As evaporadoras dos Splits Tipo Cassettes  deverão ser fixadas na laje 
através da utilização de pistolas finca pinos com emprego de  pinos com rosca  ¼ 20 
x 12P. 
1.2 Unidades Condensadoras: 
1. Tipo: Sistema de expansão direta com condensação a ar, refrigerante R-22, sendo 
utilizados equipamentos do tipo SPLIT, onde cada unidade evaporadora é interligada 
a uma única unidade condensadora. Marca de referência: Springer/Carrier ou 
equivalente superior. 
2.Os gabinetes deverão ter suas estruturas construídas em chapas de aço 
galvanizado, tratadas e pintadas com esmalte sintético, sendo apropriada para 
instalação ao tempo. O painel de serviço deverá permitir fácil acesso tanto à 
manutenção mecânica, quanto a parte elétrica. Deverá abrigar adequadamente 
todos os componentes elétricos do equipamento, garantindo fechamento e vedação 
satisfatória, de maneira a evitar penetração de água. 
3. Os compressores serão do tipo rotativo DC gêmeos ou Scroll (R22), de alta 
pressão. 
4. A serpentina deverá ser construída em tubos de cobre mecanicamente expandidos 
em aletas de alumínio, perfeitamente fixadas aos tubos, corrugadas de alta 
eficiência, multi-passo, com espaçamento de no mínimo 12 aletas polegadas. Todo 
circuito deverá ser limpo e testado contra vazamentos em fábrica, devendo possuir 
conexões para tubulações de refrigerante. 
5. Os ventiladores deverão ser do tipo hélice multi-pás em plástico, balanceados 
estática e dinamicamente, com acionamento direto por motor de indução com 
mancais de lubrificação permanente. 
6. O nível de ruído não poderá exceder 50 db. As capacidades e performances dos 
equipamentos deverão ser conforme a especificação. 
 
 
 
5.2 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO (TUBOS/ISOLAMENTOS/PROCEDIMENTOS) 
 

1. Tubulação 
 

 As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades 
condensadoras serão feitas através de tubulação de cobre fosforoso sem 
costura, desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de 
cobre, com características conforme norma ABNT – NBR 7541. 
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 A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma pressão de 50 bar, no 

mínimo. As espessuras de parede recomendadas são: 
 

· 1/4'' – 0.8mm (1/32'') flexível 
· 3/8'' – 0.8 mm (1/32'') flexível 
· 1/2'' - 0.8 mm (1/32'') flexível 
· 5/8'' - 0.8 mm (1/32'') flexível 
· 3/4'' - 1.2 mm (1/16'') flexível 
· 3/4'' - 1.0 mm (1/16'') rígido 
· 7/8'' - 1.0 mm (1/16'') rígido 
· 1'' - 1.0 mm (1/16'') rígido 

 
 Não será admitido o uso de tubos com espessura inferior a 0.7mm. 

 
2. Isolamento 

 
1. A tubulação deverá receber isolamento térmico por toda sua extensão, sendo do 
tipo Armstrong ou Armaflex, com coeficiente de transmissão de 0,038W/m.K (a 0ºC) 
com espessura mínima de 13mm. 
2. Os tubos isolantes deverão ser vestidos, evitando-se cortá-los longitudinalmente. 
Quando houver impossibilidade de respeitar este procedimento, deverá ser aplicada 
cola adequada indicada pelo fabricante e cinta de acabamento auto-adesiva em toda 
extensão de corte. Em todas as emendas deverá ser aplicada cinta de acabamento 
de forma a não deixar os pontos de união dos trechos de tubo isolante que possam 
com o tempo permitir a infiltração de umidade. Para garantir a perfeita união das 
emendas, recomenda-se uso da cinta de acabamento, como, por exemplo, Cinta 
Armaflex ou equivalente. 
3. Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, 
deverá ser utilizado outro tubo, com diâmetro interno compatível com o externo da 
segunda camada. No caso de corte longitudinal para encaixe do tubo, as emendas 
coladas deverão ser contrapostas a 180º e a emenda externa selada com cinta de 
acabamento. As espessuras de ambas camadas utilizadas deverão ser similares. 
4. Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo período 
de 36 horas. Recomenda-se o uso de cola indicada pelo fabricante, como, por 
exemplo, Armaflex 520 ou equivalente. 
5. Os trechos do isolamento expostos ou que possam sofre esforços mecânicos 
deverão possuir acabamento externo de proteção, com uso de fita PVC, folhas de 
alumínio liso ou corrugado ou revestimentos autoadesivos desenvolvidos pelo 
fornecedor do isolamento. Exemplo: Arma-check D ou Arma-check S ou equivalente. 
6. Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou 
cortá-lo com tempo. O isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas, 
de forma a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais do isolante 
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deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e o tubo 
isolante. 
7. A tubulação, cabos elétricos e de comando em área externa (próximo à 
condensadora) não devem estar apoiados diretamente  no solo ou seja a contratada 
deverá providenciar suporte metálico ou confecção de base em concreto armado 
para apoio das condensadoras.  
8. Toda infra-estrutura deverá ser soldada em suas conexões com solda especial do 
tipo foscoper, e, deverão ser totalmente desidratadas e pressurizadas com 
nitrogênio, a fim de garantir maior limpeza na linha, sem borras de solda, 
prescrevendo a vida do compressor que será instalado. 
9.. Para os isolamentos das tubulações frigorígenas, deve-se utilizar espuma 
elastomérica com espessura de parede mínima de 13mm. Cada tubulação (linha de 
líquido e linha de sucção) deverá ser isolada, conforme descrito no manual de 
instalação dos equipamentos. Não poderá haver folga entre a tubulação frigorígena e 
o isolamento desta. 
 

 



PARECER 
Nº 39.153/12 

20/6/2012 

Josefa Filha 

30 

 

 
 
10. As redes de drenagem também deverão ser isoladas. Deve-se utilizar, para a 
confecção da rede de drenagem, tubulação de PVC soldável de 32 mm. Deverão ser 
efetuados testes de vazamentos nas tubulações antes dos isolamentos das redes de 
drenagens. A equipe fiscalizadora deverá acompanhar as execuções dos testes e 
vazamento executados pela empresa vencedora. 
 

3. Procedimentos 
 
1. Em relação à solda, deverá ser observado: 
· Não poderá ser realizada soldas em locais externos durante dias chuvosos; 
· Deve-se aplicar solda não oxidante; 
· Caso a tubulação não seja conectada imediatamente aos equipamentos, as 
extremidades devem ser seladas; 
· Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que dissolvidos 
pelo 
refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é 
recomendado que seja injetado nitrogênio no interior da tubulação durante o 
processo de solda. O nitrogênio substitui o oxigênio no interior da tubulação evitando 
a carbonização e ajudando a remover a umidade. Devem ser tampadas todas as 
pontas da tubulação onde não está sendo feito o serviço. 
A tubulação deve ser pressurizada com 0,02MPa (0,2kg/cm² - 3psi) tampando a 
ponta onde se trabalhará com a mão. Quando a pressão atingir o ponto desejado, 
deve-se remover a mão e iniciar o trabalho. 
2. A falta de atenção com a limpeza, teste de vazamentos,vácuo e carga adicional 
adequada pode provocar funcionamento irregular ou danos ao compressor. 
3. Após a instalação é necessário deixar as pontas protegidas para evitar entrada de 
elementos estranhos no interior da tubulação. 
 
  
6 – CONTROLE TECNOLÓGICO 
 
Todos os ensaios, testes e provas a que devam ser submetidos o equipamento a ser 
fornecido, quer no campo, quer em laboratório, serão realizados pela 
CONTRATADA, às suas expensas. 
Serão obedecidas às normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da 
FISCALIZAÇÃO, serão adotadas outras normas. 
 
7 – ENSAIOS E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
Todos os exames e ensaios de rotina do equipamento na fábrica deverão correr por 
conta da CONTRATADA. 
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A Embrapa poderá rejeitar qualquer equipamento, ou seus componentes, que não 
satisfaçam as especificações. 
Os testes de recebimento do equipamento deverão atender as exigências das 
especificações e Normas. Quando aprovados pela Embrapa, estará o equipamento 
liberado para instalação. 
As despesas decorrentes da rejeição do equipamento, ou de seus componentes, 
pela Embrapa, correrão inteiramente por conta da CONTRATADA, a qual será 
responsável pelos atrasos daí decorrentes. 
 
8 – GARANTIA DE QUALIDADE 
 
A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento será de primeira qualidade, 
conduzindo a um ótimo resultado, acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, 
ajustes e métodos de fabricação compatíveis com as melhores práticas modernas 
aplicáveis a cada caso. 
A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparados e substituídos, à 
sua própria custa, todo o equipamento ou componentes de sistemas que acusarem 
defeitos ou quaisquer anormalidades no funcionamento, durante o período de 
garantia. 
Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de defeitos 
apresentados pelos serviços, equipamentos e componentes de sistemas fornecidos, 
dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 
Todos os equipamentos e componentes de sistemas adquiridos pela CONTRATADA, 
ou por suas subcontratadas, terão, obrigatoriamente, um período de garantia dos 
fabricantes, sendo a CONTRATADA co-responsável pelo cumprimento dessa 
garantia. 
A CONTRATADA deve zelar pelas garantias dos fornecedores e quando for o caso, 
após aceitação do equipamento ou componente dos sistemas, encaminhar à 
Embrapa os respectivos certificados. 
O período de garantia mínimo dos equipamentos será de 36 (trinta e seis) meses 
para compressor e 12 (doze) meses para demais componentes; 
 
9– NORMAS E RECOMENDAÇÕES 
 
Serão adotadas as normas, especificações e recomendações constantes do 
presente documento e mais as dos seguintes órgãos: 
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
Na inexistência destas ou em caráter suplementar, poderão ser adotadas outras 
normas de entidades reconhecidas internacionalmente, tais como: 
- IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers; 
- EIA – Electronic Industries Association; 
- IEC – Internacional Electrotechnical Comission; 
Sempre com a aprovação da Embrapa, poderão ser aceitas outras normas de 
reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado. Caso a 
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CONTRATADA pretenda utilizar normas técnicas diferentes das relacionadas, terá 
que submetê-las a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
A edição válida de cada norma será a vigente na data de apresentação pela 
CONTRATADA. 
 
10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS: 
 
Em geral, os equipamentos serão pagos apenas após a instalação e aceitos pela 
Embrapa, não se admitindo qualquer tipo de adiantamento. A proposta deverá 
contemplar todo material necessário, incluso rede frigorígena, isolamento, cabos, 
disjuntores, suportes e base de concreto armado, tubulações de dreno desde o 
equipamento até a área externa, entre outros materiais necessários para a instalação 
e perfeito funcionamento. 
 
11 – PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 
 
O prazo para a entrega dos equipamentos instalados será de no máximo 45 
(quarenta e cinco ) dias consecutivos da data da assinatura da OCS. 
O material não será recebido pela Embrapa e no ato da instalação dos equipamentos 
a Contratada deverá agendar com a FISCALIZAÇÃO o dia e horário da chegada dos 
equipamentos, a quantidade que será instalada naquela data e/ou período. A 
Embrapa poderá disponibilizar uma área para depósito/guarda dos equipamentos, 
materiais e equipamentos, desde que acordado anteriormente com a Fiscalização. 
Caso esta hipótese ocorra, a Embrapa não se responsabilizará por extravio ou perda 
de materiais e ferramentas da Contratada. Considerando que o critério de medição 
da Embrapa é medição por serviço executado, a Fiscalização irá receber os 
aparelhos devidamente instalados e testados em conformidade com as 
especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.  
O prazo máximo para substituição dos equipamentos que não atenderem ao Edital e 
seus Anexos será de 7 (sete) dias úteis, contados da data da devolução e/ou 
notificação. Decorrido esse prazo e não havendo a devida substituição dos 
equipamentos, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 
O dia e horário para o início da montagem dos equipamentos deverão ser 
agendados previamente na Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Embrapa 
através dos seguintes telefones e responsáveis: 

 61 3448-4300 – Engenheiro José Alfredo; 
 61 3448-4142 – Engenheiro Itamar Salles; 

 
 
12 – LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
Os aparelhos deverão ser instalados no Edifício Sede da Embrapa, Parque Estação 
Biológica – PqEB Av. W3 Norte (final), CEP 70770-901 Brasília/Distrito Federal. 
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13 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, taxas, deverão estar inclusas no 
preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão 
da nota fiscal /fatura. 
O fornecimento deverá incluir todos os dispositivos necessários para o perfeito 
funcionamento dos equipamentos em todas as condições de operação, mesmo que 
não esteja aqui indicado especificamente. 
 
14 – FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Os equipamentos de ar condicionado que necessitarem de carga de gás adicional 
deverão passar pelo procedimento de injeção de gás na tubulação frigorígena. Este 
procedimento deverá ser feito com auxílio de balança eletrônica para refrigeração. 
Para cada equipamento instalado a CONTRATADA deverá emitir  relatório contendo 
os valores dos índices de operação do equipamento: Superaquecimento e Sub-
resfriamento. A Contratada deverá transportar seus funcionários, ferramentas e 
equipamentos, para execução dos serviços contratados assim como reparar, corrigir, 
remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, equipamentos e 
materiais que apresentem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de 
instalação ou materiais empregados.  Reparar, ou quando isto for impossível, 
indenizar por danos materiais e/ou pessoais decorrentes de erro na execução dos 
serviços, objeto do presente termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da 
CONTRATANTE ou de terceiros, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  A 
Contratada responsabilizará pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO assim 
como por quaisquer danos que seus empregados causarem à Administração. Caso 
haja necessidade de qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito que 
venha ocorrer com seus empregados a assistência deverá ser por conta da 
contratada. Fica a Contratada responsável por assumir todas e quaisquer 
reclamações e arcar com os ônus decorrentes das ações judiciais, por prejuízos 
havidos e originados da execução do contrato, e que sejam ajuizados contra a 
CONTRATANTE por terceiros, mesmo após o término da duração do contrato. 
Manterá a Embrapa a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de 
seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência do cumprimento do 
Contrato. É de total responsabilidade da contratada manter devidamente limpos os 
locais onde se realizarem os serviços assim como  utilizar material de limpeza 
próprio, não podendo utilizar materiais de limpeza da contratante ou de suas demais 
terceirizadas, a não ser que a Administração, em caráter de excepcionalidade, o 
permita. A Contratada deverá refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 
Deverá substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução 
dos serviços que causar embaraço à boa execução do Contrato ou por 
recomendação da Fiscalização. 
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Obs.: Para início da execução do objeto, a Contratada deverá apresentar ART 
referente à execução dos serviços cujas taxas estão inclusas no escopo do 
contrato de fornecimento e instalação dos aparelhos. 
 
 
15 –  VISTORIA TÉCNICA 
 
As vistorias poderão ser feitas em dias úteis, das 13 horas às 17 horas, desde que 
marcadas com 24 horas de antecedência. No dia da licitação não haverá vistoria 
técnica. 
  Os projetos do Lay-out das instalações de ar condicionado podem ser 
requisitados à Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura através dos contatos: 

 E-mail: alfredo.quintanilha@embrapa.br ou itamar.reis@embrapa.br  
 Telefones: 61-3448-4300 ou 61-3448-4142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alfredo.quintanilha@embrapa.br
mailto:itamar.reis@embrapa.br
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16 –  ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇO ESTIMADO. 
 
 
 Item Unit Quant PREÇO PREÇO

UNIT.TOTAL TOTAL

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E ACESSORIOS

         1 

Equipamento de climatização tipo Split Cassete; capacidade de 

refrigeração de 18.000 Btu's/h, somente frio; funcionamento em 

220volts; máquinas novas; com instalação  acima de forro mineral  

modulação 62,50 x 62,50 cm  Springer Carrier ou equivalente superior 

(conforme projeto de locação dos aparelhos)

conj 3,00  R$   4.135,00  R$  12.405,00 

         2 

Equipamento de climatização tipo Split Cassete; capacidade de 

refrigeração de 24.000 Btu's/h, somente frio; funcionamento em 

220volts; máquinas novas; com instalação  acima de forro mineral  

modulação 62,50 x 62,50 cm  Springer Carrier ou equivalente superior 

(conforme projeto de locação dos aparelhos)

conj 4,00  R$   4.800,00  R$  19.200,00 

         3 

Equipamento de climatização tipo Split Cassete; capacidade de 

refrigeração de 36.000 Btu's/h, somente frio; funcionamento em 

220volts; máquinas novas; com instalação  acima de forro mineral  

modulação 62,50 x 62,50 cm  Springer Carrier ou equivalente superior 

(conforme projeto de locação dos aparelhos)

conj 13,00  R$   6.100,00  R$  79.300,00 

         4 

Equipamento de climatização tipo Split High-Wall; capacidade de 

Refrigeração de 7.500 Btu's/h; somente frio; funcionamento  em 

220volts; máquinas novas; com instalação; Fabricante de referência: 

Spring Carrier ou equivalente.

conj 3  R$   1.300,00  R$    3.900,00 

         5 

Equipamento de climatização tipo Split High-Wall; capacidade de 

Refrigeração de 18.000 Btu's/h; somente frio; funcionamento  em 

220volts; máquinas novas; com instalação; Fabricante de referência: 

Spring Carrier ou equivalente.

conj 1  R$   2.450,00  R$    2.450,00 

         6 
Bomba de dreno para Split High-Wall capacidade de 18.000 Btu's/h peça 1  R$     400,00  R$       400,00 

Total do item 1.0 (Incluso todo material, mão de obra, frete,

ferramentas, equipamentos, impostos entre outros itens

detalhados ou não no  Termo de Referência).

 R$   117.655,00 

VALOR POR EXTENSO: (CENTO E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) 117.655,00

Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 – PROJETO DE LOCAÇÃO 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.03/2012 – Embrapa CAFÉ 
 

MODELOS DAS DECLARAÇÕES 
 

 
 
 
1. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
A empresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __, inscrita no sob o 
CNPJ/MF nº __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, sediada em 
(Cidade/Estado) __ __ __ __ __ __ __, (endereço completo) __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __, declara, sob as penas da lei, que até a presente 
data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
-------------------------------------------------- 
(local e data) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 
 
 
2. DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 
A empresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,  inscrita no 
CNPJ/MF nº. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, sediada  em 
(Cidade/Estado) __ __ __ __ __ __ __ __, (endereço completo) __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __, declara, sob as penas da lei, o total 
cumprimento às determinações constantes no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, a seguir descritas: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, saldo 
na condição de aprendiz”. 
 
-------------------------------------------------- 
(local e data) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 
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3. DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 
 
(NOME DA EMPRESA) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __, inscrita no CNPJ nº __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ ___, 
sediada em (Cidade/Estado) __ __ __ __ __ __ __ __ __, (endereço completo) __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, por intermédio de seu 
contador, para os fins do Pregão nº__ __ __ __/__ __ __ __ __, DECLARA 
expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.03/2012 – Embrapa CAFÉ 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
CONDICIONADORES DE AR, TIPO CASSETE DE 
EMBUTIR, SPLIT HIGH-WALL E BOMBA DE 
DRENO PARA SPLIT HIGH-WALL, A SEREM 
INSTALADOS NA SEDE DA Embrapa CAFÉ, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa E A 
EMPRESA ________________________________ 

 
 
 
 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa, 
empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento instituída por força de Lei n. 5.851, de 7.12.1972, e Estatuto 
aprovado pelo Decreto n. 2.291, de 4.8.1997, por intermédio de sua Unidade 
Descentralizada: Embrapa CAFÉ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.348.003/0147-
66, Inscrição Estadual Isenta, sediada em Brasília-DF, no Parque Estação Biológica 
– PqEB, Edifício Embrapa/Sede, Plano Piloto, doravante denominada simplesmente 
Embrapa, neste ato representada por seu Gerente Adjunto Administrativo, Dr. Walmir 
Luiz Rodrigues Gomes , portador da Cédula de Identidade nº 855287 – SSP/DF e do 
CPF nº 308.452.701-68, e de outro a empresa 
__________________________________ ___________________, com sede na 
_________________________________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. ___________________ e Inscrição Estadual de n. ________________, 
representada pelo seu _______________, Sr. 
____________________________________________, doravante denominada 
neste instrumento como CONTRATADA, tendo em vista o resultado da licitação 
regulada pelo PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2012 – Embrapa CAFÉ, realizado na 
data de ______/_____/_____, da qual decorre a lavratura do presente instrumento, 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, 
TIPO CASSETE DE EMBUTIR, SPLIT HIGH-WALL E BOMBA DE DRENO PARA 
SPLIT HIGH-WALL, que se regerá pela proposta da Contratada, pelo Regulamento 
de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, pelas disposições da Lei n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e pelas  cláusulas e condições que se 
seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

 
O presente Contrato tem por objeto a aquisição e instalação, pela 

Embrapa CAFÉ, de condicionadores de ar, tipo cassete de embutir, split high-
wall e bomba de dreno para split high-wall, abaixo relacionados, conforme as 
especificações técnicas descritas no Edital de Pregão Eletrônico n.03/2012 – 
Embrapa Café e Anexos, e da proposta da Contratada, que passa a fazer parte 
integrante deste Instrumento, sob a forma do Anexo I: 
 
Itens Descrição Quantidade Preço Unitário Preço Total 
01     
02     
03     

04     

05     

06     

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos preços unitários acima fixados estão inclusos todos os 
impostos, seguros, fretes, taxas e demais despesas que incidam sobre os 
condicionadores de ar ou serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Forma de Entrega e Recebimento 
 

Os condicionadores de ar deverão ser entregues na Embrapa Café, 
situada no Parque Estação Biológica - PqEB, Av. W3 Norte (final), Edifício Sede, 
CEP: 70770-901, Brasília/DF, cabendo a sua supervisão, fiscalização e gestão o 
empregado a seguir identificado, pertencente ao quadro da Embrapa: 

 
Nome:  
Estado Civil:  
Cargo:  
Matrícula:  
Endereço Comercial:  
Telefone:  
E-mail:  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de entrega/instalação não poderá ultrapassar 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, contadas da data de assinatura deste Contrato, 
salvo a ocorrência de calamidade pública, perturbação da ordem, greves ou por 
outro motivo que a Embrapa venha a aceitar por considerá-Io justo, ficando esses 
prazos prorrogados, para todos os efeitos contratuais, de tantos dias quantos forem 
os de duração do obstáculo impeditivo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega/instalação deverá ocorrer em dias úteis de 2ª a 
6ª feira, com exceção de feriados ou quando não houver expediente na Embrapa, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese da entrega/instalação ocorrer em desacordo 
com a proposta do objeto desta licitação, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias 
corridos para a substituição, a contar da comunicação da Embrapa, via ofício, fax ou 
e-mail, sob pena de ser considerado "em atraso" quanto ao prazo de entrega. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Os condicionadores de ar serão recebidos e aceitos, 
provisoriamente, em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da entrega/instalação dos 
mesmos acompanhados da respectiva nota fiscal no local determinado e, 
definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir do prazo 
anterior, desde que estejam compatíveis com a proposta apresentada pela 
Contratada. 

PARÁGRAFO QUINTO: Os condicionadores de ar deverão estar acondicionados 
adequadamente, de forma a permitir a completa segurança durante o transporte, 
devendo estar, ainda, identificados externamente, com os dados constantes da nota 
fiscal, com a descrição dos mesmos, marca, modelo, data de fabricação e validade, 
conforme as características dos itens. 

PARÁGRAFO SEXTO: Os condicionadores de ar deverão ser instalados em locais 
previamente designados pela Embrapa, preparados em conformidade com os 
requisitos fornecidos pela Contratada, que os deixarão em plena condições de 
funcionamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Os condicionadores de ar serão recusados se: 
 
a) forem entregues com as especificações técnicas diferentes das contidas na 
proposta da Contratada; 
 
b) apresentarem defeitos durante os testes de verificação. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: O aceite dos condicionadores de ar, pela Embrapa, não 
exclui a responsabilidade civil do fornecedor registrado, por vícios de quantidade, de 
qualidade ou técnico dos mesmos, ou por desacordo com as especificações 
estabelecidas no Edital e seus Anexos, verificadas posteriormente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações Especiais 
 

Além das demais obrigações assumidas neste Contrato, as partes 
comprometem-se, especialmente, a: 
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I - Obrigações da Embrapa: 
 
a) transmitir, por escrito, diretamente à Contratada, todas as reclamações sobre 
qualquer anormalidade observada na entrega/instalação e/ou garantia dos 
condicionadores de ar, salvo em caso de urgência, quando poderá fazê-Io ao 
empregado da Contratada, que efetua a entrega/instalação e/ou garantia, por 
telefone ou ainda por outro meio, fazendo a respectiva comunicação escrita tão logo 
seja possível; 
 
b) assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, devidamente 
identificados, às dependências da Embrapa para executarem a entrega/instalação 
e/ou garantia dos condicionadores de ar; 
 
c) supervisionar a execução da entrega/instalação, conferindo as quantidades 
fornecidas e assinando os recibos. 
 

II - Obrigações da Contratada: 
 
a) dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este Instrumento, 
independentemente de transcrição; 
 
b) cumprir o prazo de entrega/instalação dos condicionadores de ar, fornecendo e 
montando os condicionadores de ar de acordo com as especificações técnicas, 
fazendo-se acompanhar por empregado credenciado pela Embrapa para 
recebimento e conferência; 
 
c) fornecer os condicionadores de ar de qualidade, os quais deverão estar de acordo 
com as especificações e condições adequadas para seu uso; 
 
d) zelar para que seus empregados utilizados na entrega/instalação dos 
condicionadores de ar estejam devidamente credenciados, portando cartão de 
identificação; 
 
e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, inclusive os que resultarem, 
direta ou indiretamente, de atos ou omissões de seus empregados ou prepostos, a 
qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da Embrapa, procedendo, 
imediatamente, o respectivo reembolso; 
 
f) prestar, sempre que consultada, todos os esclarecimentos solicitados pela 
Embrapa relacionados a este Contrato, atendendo pronta e imediatamente às 
reclamações que porventura Ihes foram apresentadas; 

g) não transferir a responsabilidade quanto a entrega/instalação e/ou garantia para 
outras entidade, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 
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h) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprove procedência dos 
condicionadores de ar fornecidos; 

 
i) comunicar à Embrapa, por escrito, justificadamente, as ocorrências previstas no 
Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data do evento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A Contratada obriga-se a manter a compatibilidade das 
obrigações ora assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, durante toda a vigência deste Contrato. 
 

CLAUSULA QUARTA- Da Garantia de Funcionamento 

A Contratada, às suas expensas, sem ônus para a Embrapa, deverá 
prestar garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses para os compressores e de 12 
(doze) meses para os demais componentes, a contar da data de recebimento dos 
mesmos e atesto da Nota Fiscal, independentemente da vigência do presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Do Preço 
 

A Embrapa pagará à Contratada os seguintes preços, de acordo com as 
especificações abaixo dos condicionadores de ar: 

Itens Descrição dos Produtos Preço Unitário 

   

   

   

   

   

   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para efeito de comprometimento de recursos, o valor 
global do presente Contrato é de R$ ____________ (_________________________ 
___________________________________________________________________). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços fixados neste Instrumento, estão inclusos 
todos os impostos, taxas, encargos sociais, frete e quaisquer outras despesas que 
incidam sobre os condicionadores de ar objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O preço ora contratado será irreajustável durante todo o 
período de vigência deste Contrato, nos termos da legislação em vigor. 
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CLÁUSULA SEXTA - Da Forma de Pagamento 
 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos 
subsequentes ao recebimento dos condicionadores de ar efetivamente 
entregues/instalados e das correspondentes Notas Fiscais/Faturas, desde que 
verificadas e aceitas pela Embrapa, através do atesto da entrega em tais 
documentos fiscais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O erro ou omissão havido na Nota Fiscal/Fatura será 
motivo de correção, por parte da Contratada, gerando a suspensão do prazo de 
pagamento que passará a ser de 5 (cinco) dias úteis após ser definitivamente 
regularizada a situação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Embrapa fará o crédito do valor devido através de 
depósito em conta corrente, devendo, para tanto, a Contratada informar os dados de 
sua conta bancária através das respectivas notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Os 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 SÉTIMA - Da Previsão Orçamentária 
 

O crédito pelo qual ocorrerá a despesa do presente Contrato, consta na 
proposta orçamentária da Embrapa para o ano de 2012, a ser alocado na Embrapa 
Café, código: 135097, Grupo de Despesa: 449052, fonte de recursos, programas de 
trabalho e PTRES que constarão em Pré-Empenho/Nota de Empenho específica. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Da Vigência 
 

O presente Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura e 
término em       I     I       . 
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CLÁUSULA NONA - Das Multas 
 

O atraso na entrega/instalação dos condicionadores de ar, em relação ao 
prazo estipulado sujeitará a Contratada à multa de 0,33% do valor dos mesmos não 
entregues/instalados, por dia de atraso, limitado a 10%, sem prejuízo do disposto na 
Cláusula Décima, bem como das demais penalidades previstas em Lei. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de ocorrência de qualquer outro tipo de 
inadimplência não abrangido pelo "caput" desta Cláusula ensejará a aplicação, à 
Contratada, multa de 10% do valor global do Contrato, para cada evento, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Décima, bem como das demais penalidades 
previstas em Lei. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Embrapa poderá deduzir do montante a pagar os 
valores correspondentes à multa ou indenização devidas pela Contratada, nos 
termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão 
 

Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições 
estabelecidas neste Contrato, assim como a ocorrência de qualquer das situações 
previstas nos incisos n. I a XI do art. 78 ela Lei 8.666/93, poderá a Embrapa rescindir 
o presente Contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou 
extrajudicial, respondendo a Contratada pela indenização por perdas e danos e 
multa compensatória de 10%, calculada sobre o valor global, atualizado, deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Denúncia 
 

Independentemente de justo motivo, a Embrapa poderá, demonstrado o 
interesse público devidamente fundamentado, dar por findo o presente Contrato, 
sem que lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por 
escrito, de no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Publicação 
 

O extrato do presente Contrato será levado à publicação, pela Embrapa, 
no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua 
assinatura, para ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, sendo a 
publicação condição indispensável à sua eficácia. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Vinculação 
 

Este Contrato se vincula para todos os fins de direito ao Edital do Pregão 
Eletrônico n. 03/2012 - Embrapa CAFÉ, realizado em _____/______/______, bem 
como à proposta apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro 
 

O Foro do presente Contrato é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de 
Brasília/DF, para solucionar os litígios, que não venham a ser resolvidos 
administrativamente. 
 

E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 
duas testemunhas  que abaixo subscrevem 
 

 
Brasília, ______ de _______________ de _______. 

 
 
 
P/Embrapa       P/Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
1. Nome: 
    CPF: 
 
2. Nome: 
    CPF: 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.03/2012 – Embrapa CAFÉ 
 

MODELO PROPOSTA 
 
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n 03/2012 - Embrapa CAFÉ, 
apresento nossa proposta de preço para o fornecimento de  condicionadores de ar, 
tipo cassete de embutir, split high-wall e bomba de dreno para split high-wall, 
bem como todo o material e mão-de-obra especializada para a instalação dos 
equipamentos, a serem instalados na nova sede da Embrapa CAFÉ, conforme 
abaixo especificado: 
ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL  
  (descrição completa, 

de acordo com o 
Anexo I) 

   

Preço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO) 
 
Prazo de validade da proposta: _______________ (no mínimo: 60 (sessenta) dias). 
 
Prazo para entrega dos equipamentos: até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após 
a assinatura do Contrato conforme Termo de Referência. 
 
A entrega/instalação dos equipamentos para a Embrapa, ocorrerá de acordo com 
as especificações contidas nos Anexos I e III, do Edital do Pregão Eletrônico 
n.03/2012 - Embrapa CAFÉ. 
 

Oferecemos garantia de substituição dos equipamentos pelo período de ______ 
meses, conforme especificações técnicas do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 
n.03/2012 - Embrapa CAFÉ. 
 
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, 
serviços e encargos sociais. 
 
Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital do Pregão Eletrônico n. 03/2012 
- Embrapa CAFÉ, especialmente as fixadas para pagamento e entrega/instalação, 
contidas no Contrato. 
 
Banco: __________Agência: _________Conta Corrente: ___________ 
Local e data______________________________________________ 
Diretor ou representante legal - Identidade 
Nome legível/Carimbo da empresa 
Edital_Pregão_Aquisição_19/9/2011 


