
EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 - UASG: 925403 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/1316678 
 

 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, EM 

CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL N.° 8.417/2016 E DECRETO ESTADUAL Nº 878, DE 31 DE 
MARÇO DE 2008. 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
 O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, CNPJ: 
05.873.910/0001-00. Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede 
e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, tendo sido designado o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio pela Portaria nº 568, de 01 de setembro de 2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.688 de 02 de setembro de 2021, levam ao conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO, tendo por critério de julgamento o VALOR POR ITEM (ÚNICO), modo de disputa 
ABERTO E FECHADO, sob o regime de execução indireta, nas condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto seguinte legislação: 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, modalidade de licitação denominada pregão); Decreto Federal nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019(Regulamenta o pregão na forma eletrônica); Lei Estadual n° 6.474, de 
06 de agosto de 2002; Decreto Estadual nº 534, de 4 de  fevereiro de 2020; Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da microempresa e 
empresa de pequeno porte) e sua alteração LC 147/14; Decreto Estadual nº 878, de 31 de 
março de 2008 (Regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para microempresa e 
empresa de pequeno porte no âmbito da Administração Pública Estadual); Decreto Estadual 
nº 877, de 31 de março de 2008 (Dispõe sobre o pagamento de fornecedores da 
Administração Pública e Indireta do Governo do Estado do Pará); subsidiária a Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de licitações e contratos administrativos) e legislação 
correlata, bem como, as exigências previstas neste Edital e seus anexos. 

 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 

segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. A retirada do edital se dará 

a partir da data de publicação do aviso no Diário Oficial do Estado, nos sites de compras do 

Governo Federal  www.gov.br/compras e do Governo Estadual www.compraspara.pa.gov.br 

e no site oficial do Instituto www.igeprev.pa.gov.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/


-Data da Realização: 19/01/2023 

-Horário: 09h (Horário de Brasília) 

- Acesso eletrônico à participação: www.gov.br/compras 

-Acesso ao edital: www.gov.br/compras, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.igeprev.pa.gov.br 

-UASG: 925403 – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 

 

2.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico estabelecidos no 

item acima, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

2.2. Os pedidos de esclarecimentos e informações referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-

mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br, devendo o Licitante mencionar o número do processo 

licitatório. 

2.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

2.2.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a Administração. 

2.3 As impugnações a este edital poderão ser feitas, por qualquer pessoa, até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, na forma eletrônica via 

internet, através do e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br, decaindo desse direito quem não o 

fizer no prazo estipulado. Apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam. 

2.3.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de  

24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da impugnação. 

2.3.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.igeprev.pa.gov.br/
mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br


2.3.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

2.3.4 Se houver interesse, a licitante poderá solicitar visita técnica a fim de verificar as 

condições gerais para elaboração de sua proposta, devendo esta ser agendada através do 

telefone (91) 3182-3586 em até 02 (dois) dias antes da abertura do certame, no horário de 

08h as 17h, conforme conveniência da administração.  

 
3. DO OBJETO 

3.1  Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com parcial 

fornecimento de peças, no gerador de energia do Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará - IGEPREV. 

3.2 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 

Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

3.3 Maiores detalhes, bem como informações complementares para melhor 

dimensionamento da proposta, constam no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site  www.gov.br/compras. 

4.2. O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

4.3. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

licitante, ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.4. 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 ao IGEPREV, promotor da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br./


5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação 
orçamentária: 

 

 Unidade Orçamentária: 84201- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará; 

 Unidade Gestora: 840201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará; 

 Programa do PPA 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão; 

 Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionalização de Ações 

Administrativas; 

 Fonte de Recursos: 0261000000 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela 

Administração Indireta.; 

 Natureza de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

5.2 O valor estimado é sigiloso (Conforme Art. 15 do Decreto Estadual nº 534/2020), 

objetivando valores adequados ao mercado e, consequentemente, a melhor proposta para a 

Administração. 

 

 
6 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. A participação nesta licitação é exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n.º 11.488/07 e pessoas 

físicas ou empresários individuais enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06), e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus anexos e que estejam obrigatoriamente 

cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

6.2. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, devidamente comprovado (Ex: Contrato Social, CNPJ, entre 

outros). 

6.3. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 



I. credenciar-se previamente no Sicaf ou, na hipótese de que trata o §2º do art. 5º, no 

sistema eletrônico utilizado no certame; 

II. remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 

habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

III. responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 

ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros; 

IV. acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. Como requisito para a participação neste Pregão a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que: 

6.3.1 Detém a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos 

termos da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006; 

6.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

6.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6.3.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

6.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

6.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 



sanções previstas em lei e neste Edital. 

6.5 Não poderão participar deste Pregão Eletrônico: 
 

6.5.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

6.5.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

6.5.3 Empresas com sócios administradores ou representantes em comum, se 

participantes do mesmo item; 

6.5.4 Empresas controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

6.5.5 Cooperativas; 

6.5.6 Entidades sem fins lucrativos; 

6.5.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio 

6.5.8 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.5.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

n.º 8.666/93. 

6.5.10 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

6.5.11 Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar 

de:  

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.5.12 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 

grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 

e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 



6.6 O descumprimento de qualquer condição de participação ou a declaração falsa 

relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei 

e neste Edital. 

 
 
7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 A licitante deverá elaborar sua proposta considerando o VALOR TOTAL ANUAL POR 

ITEM (ÚNICO). 

7.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

7.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 2006. 

7.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

7.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

7.8 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de 2 (duas) horas, 



conforme § 2º do art. 38 do Decreto nº 534/2020. 

7.9 A proposta atualizada, os documentos de habilitação e os anexos remetidos via meio 

eletrônico deverão ser encaminhados originais, ou em cópias autenticadas ao seguinte 

endereço: Av. Alcindo Cacela, nº 1962, bairro Nazaré, CEP: 66040-020, Belém/PA (INSTITUTO 

DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV), no prazo de até 5 (cinco) dias, 

caso solicitado. 

7.10 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos 

para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

7.11 A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas em lei. 

 
8 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

8.1 A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço 

(unitário e total e mensal e anual, se for o caso), a descrição minuciosa do objeto ofertado, 

devendo constar procedência e todos os detalhes de relevância do objeto, já considerados e 

inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 

objeto. 

8.2 As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

8.2.1 Esse prazo fica suspenso pelo tempo necessário à conclusão de diligências e no caso 

de interposição de recurso, inclusive até seu julgamento; 

8.3 Serão desclassificadas: 

a. As propostas que não atendam às exigências ao ato convocatório da licitação; 

 
b. As propostas que apresentarem valores unitários e/ou global, manifestamente 

inexequíveis nos termos do art. 48 da lei 8.666/93, ou aqueles que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem 

ao § 3º, art. 44 da Lei n.º 8.666/93; 

8.4 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 



decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

 
 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data 

e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio  www.gov.br/compras. 

9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

9.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

10. DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS 

10.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

10.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

 
10.4. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade 

em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. 

10.5. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de envio de 
lances. 
 
 
 
11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
11.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


11.2. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. 

11.3. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

11.4. Encerrado o prazo, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

11.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições do subitem anterior, os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 

(três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso 

até o encerramento do prazo. 

11.6. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada 

para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam 

ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo, observado, após essa etapa, o disposto no § 4° do Decreto 

Estadual nº 534/2020. 

11.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda 

às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante 

justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5° deste artigo. 

11.8. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

11.9. Durante a sessão pública durante a fase aberta, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento de 

aceitação/classificação da proposta serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, 

não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

11.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível. 

11.12. Se ocorrer a desconexão para o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 



sem prejuízo dos atos realizados. 

11.13. No caso de a desconexão para ao Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa às participantes no sítio www.gov.br/compras. 

11.14. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 

previstos nos art.  44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º  da Lei nº 8.666, de 1993, se 

não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

11.15. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 
 
12. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

12.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o 

valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das 

previstas neste Edital, conforme art. 38 do Decreto Estadual n.º 534/2020. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

12.3. Encerrada a negociação a licitante detentora da melhor oferta deverá enviar sua 

Proposta de Preços assinada, digitalizada e atualizada em conformidade com o último lance 

ofertado no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por 

meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

12.4. O valor da Proposta deverá englobar todas as despesas referentes ao fornecimento, 

bem como todos os tributos, frete, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras 

despesas e insumos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

12.5. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta 

licitação, inclusive quanto à entrega e/ou descarga, será interpretada como não existente ou 

já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimos após a aceitação da 

proposta. 

12.6. Na formulação da Proposta de Preços, o licitante deve informar os seguintes dados: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44
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a. Preço ajustados ao lance final UNITÁRIO E TOTAL, em valor líquido em moeda 

corrente nacional, com aproximação de até duas casas decimais, não podendo exceder o 

valor do lance final. 

b. Informar a marca do produto a ser entregue, se for o caso. 

c. Informar o nome do Banco, número da Agência e número da Conta Corrente para 

efeito de depósito referente ao pagamento, na forma do Decreto Estadual n.º 877, de 31 de 

março de 2008, publicado no DOE n.º 31.139, de 01/04/2008 e Instrução Normativa n.º 

0018, de 21 de maio de 2008 da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, publicada no DOE 

n.º 31.174, de 23/05/2008. 

d. Caso a licitante não possua, desde já, conta corrente no Banco do Estado do Pará S/A 

– BANPARÁ, se compromete, por ocasião da contratação, em providenciar a abertura de 

conta corrente para receber os pagamentos decorrentes da contratação deste pregão. 

e. O prazo de validade de Proposta de Preços apresentada é de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de seu recebimento (art. 9º, inciso XXVIII da Lei Estadual n.º 6.474/2002, 

combinado com o art. 28, § 4º do Decreto Estadual n.º 2.069/2006). 

12.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 

12.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

12.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, fica 

a licitante vencedora liberadas dos compromissos assumidos. 

 

13. DA HABILITAÇÃO 

13.1. Para habilitação da licitante vencedora será exigida, exclusivamente, a 

documentação relativa: 

13.1.1 Habilitação Jurídica: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 



III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

VI - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

§ Único - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

a) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

13.1.3 Qualificação Técnica: 

I - Prova de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) da Pessoa Jurídica licitante e dos profissionais que compõe o quadro de responsáveis 

técnicos da empresa, constando, no mínimo, um Engenheiro Eletricista e um responsável 

técnico em mecânica; 

II - O(s) responsável(is) técnico(s) pertencente(s) ao quadro da empresa deverá(ão) 

obrigatoriamente atuar(em) como responsável(is) técnico(s) do serviço, objeto deste termo 

de referência, admitindo-se sua substituição somente por outro(s) que detenha(m) a(s) 

mesma(s) qualificação(ões) aqui exigida(s) e por motivos relevantes pelo proponente, sob 

avaliação do IGEPREV; 

13.1.3.1 Comprovação de vínculo do profissional de que trata a alínea anterior, a ser 

apresentada quando da assinatura do contrato, far-se-á mediante: 

a) Carteira de trabalho (CTPS), comprovando o vínculo empregatício do profissional na 

empresa licitante na data da licitação; 

b) Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta 

Comercial, no caso de ser sócio proprietário da empresa licitante; ou; 

c) Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa licitante e registrado junto 

ao CREA; 

III - Apresentação de no mínimo 01 (uma) certidão de acervo técnico emitida pelo CREA que 

comprove terem os responsáveis técnicos da empresa prestando serviços com complexidade 

tecnológica operacional equivalente; 

IV - Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior obrigatoriamente 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou 

privada, usuária do serviço em questão, comprovando a prestação dos serviços pela licitante, 

no qual: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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V - Comprovação da capacidade técnica de todos os profissionais que executarão a 

manutenção objeto desta contratação, através de apresentação de certificado do curso de 

NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e autorização emitida pela 

empresa para profissionais eletricistas. 

13.1.3.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

13.1.3.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior; 

13.1.3.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 

esta situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a 

uma única contratação; 

13.1.3.5 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na prestação 

dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo 

obrigatoriedade de os 03 (três) anos setem ininterruptos; 

13.1.3.6 A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços; 

13.1.3.7 Declaração que de possui ou instalará escritório na cidade de Belém/PA ou Região 

Metropolitana de Belém a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da vigência do contrato. 

13.1.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 



proposta; 

II - Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos índices de 

liquidez geral (LG), solvência geral (SG) e liquidez corrente (LC) maiores que um (>1), 

analisadas e informadas automaticamente pelo SICAF, conforme item 7-V da IN/MARE nº 

05/95. 

III - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede 

da licitante ou certidão negativa de execução patrimonial, expedida pelo cartório distribuidor 

do domicílio da pessoa física (proprietária ou sócia da empresa licitante), dentro do prazo de 

validade estabelecido pelo emitente da certidão, e data de emissão não superior a 90 

(noventa) dias. 

13.1.5 Outras Certidões Obrigatórias: 

13.1.5.1 Preenchimento das Declarações Obrigatórias conforme modelos (Anexo III deste 

Edital), a saber: 

I. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

II. DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI FEDERAL N° 8.213/91, ART. 93; 

III. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL; 

IV. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS; 

V. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS, DE PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE E AOS DIREITOS DA MULHER; e 

VI. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDANCIA COM O EDITAL 

13.2. Poderão ser consultados outros sítios oficiais, especialmente quando o licitante 

esteja com alguma documentação vencida ou para dirimir dúvidas.  

13.3. Caso o pregoeiro julgue necessário, os documentos necessários à habilitação 

poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada em cartório competente ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples acompanhadas do original 

para cotejamento. 



13.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

13.5. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências deste item 13 deste 

Edital. 

13.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do IGEPREV, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

13.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

13.9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

13.9.1. SICAF; 

13.9.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

13.9.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) - Acórdão n° 1.793/2011 –  

plenário. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


13.9.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/). 

13.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 

 
 
14 DO RECURSO 

 
14.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 20 (vinte) minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

14.2 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, 

desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que 

começará a correr do término do prazo da recorrente. Após o prazo das contrarrazões o 

pregoeiro tomará sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias. 

14.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.4 A ausência de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

14.5 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos 

autos do processo franqueada aos interessados. 

14.6 À autoridade competente cabe decidir os recursos contra os atos do Pregoeiro, 

quando este mantiver sua decisão (art. 45 do Decreto Estadual n.º 534/2020). 

14.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 



realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

15.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

 

 
16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

16.2 A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV. 

 

17 DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 
17.1 O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 

8.972, de 13 de janeiro de 2020. 

17.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

18 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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18.1 Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 

prazo de até 60 (sessenta) dias. 

18.2 A contratação será formalizada com a assinatura de contrato, o qual terá vigência 

inicial de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 

termos da Lei n.º 8.666/1993. 

18.3 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato. 

18.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser 

convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49 

do Decreto Estadual nº 534/2020. 

18.5 O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias. 

 
 
19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Instituto poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

19.1.1 Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 

contrarrecibo do representante legal da empresa, no caso de pequenas falhas e/ou 

irregularidades, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas, que só serão aceitas mediante análise da Administração; 

19.1.2 Multa no atraso injustificado na entrega do objeto licitado ao CONTRATANTE após a 

data preestabelecida, quando do envio dos dados, e/ou as obrigações parciais estabelecidas 

neste edital, sujeitará ao CONTRATADO a multa, na forma estabelecida a seguir: 

19.1.2.1 Até 30 (trinta) dias, após o prazo citado acima, multa de 0,3% (zero vírgula três por 

cento) ao dia; 



19.1.2.2 Após os 30 (trinta) dias citados no item anteior multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) ao dia; configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato; 

19.1.2.3 As multas a que se referem os subitens acima incidem sobre o valor global do 

produto que deveria ser entregue e será deduzido no pagamento da Nota Fiscal, sem 

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao Instituto. 

19.2 Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será descredenciado 

no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

19.2.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

19.2.2 não entregar a documentação exigida no edital; 

19.2.3 apresentar documentação falsa; 

19.2.4 causar o atraso na execução do objeto; 

19.2.5 não mantiver a proposta; 

19.2.6 falhar na execução do contrato; 

19.2.7 fraudar a execução do contrato; 

19.2.8 comportar-se de modo inidôneo; 

19.2.9 declarar informações falsas; e 

19.2.10 cometer fraude fiscal. 

19.3 A sanção de multa poderá ser aplicada a CONTRATADA juntamente à de 

impedimento de licitar e contratar estabelecida neste documento. 

19.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação.  

19.5 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado a 

CONTRATADA. 

19.6 Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 



a diferença será descontada da garantia contratual, se for o caso. 

19.7 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial. 

19.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

19.9 Caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte para o pagamento 

das multas, esta deve ser complementada no prazo de até 05 (cinco) dias, contado da 

solicitação da CONTRATANTE. 

19.10 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos 

legais. 

19.11 Também ficam sujeitas às penalidades das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e Decreto 

Estadual nº 534/20. 

19.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

19.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Sistema Integrado 

de Materiais e Serviços (SIMAS). 

 
20 DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

20.1 A CONTRATADA apresentará nota fiscal eletrônica para liquidação e pagamento da 

despesa pela CONTRATANTE, através de ordem bancária creditada em conta corrente no 

Banco do Estado do Pará – BANPARÁ S/A, conforme Decreto Estadual nº 877/2008, no prazo 



de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada, pelo 

servidor designado. 

20.2 No caso de devolução da nota fiscal, o prazo de pagamento estipulado no subitem 

anterior passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos. 

20.3 O pagamento da Nota Fiscal Eletrônica somente será efetuado após a verificação da 

regularidade da contratada junto a Seguridade Social – CND, Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço – FGTS, e demais regularidades fiscais, relativo ao mês da competência.  

20.4 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.   

20.5 A CONTRATANTE poderá, ainda, deduzir do montante a ser pago(s) valor(es) 

correspondente(s) às interrupções, atrasos ou não prestação de serviço, conforme dispõe o 

presente Contrato. 

20.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos produtos 

ou de atualização monetária por atraso de pagamento.  

20.7 O atraso no pagamento acarretará multa moratória diária de 0,33 (zero vírgula trinta e 

três por cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada, limitado a 10% (dez por cento) do 

valor do contrato, mediante provocação da CONTRATADA, e mediante aprovação do 

Ordenador de Despesa da CONTRATANTE. 

20.8 A CONTRATANTE efetuará os pagamentos mediante Ordem Bancária e para tanto, a 

CONTRATADA deverá informar no documento de cobrança, o nome e o número do banco, a 

agência e conta corrente onde será creditado o pagamento. A Conta Corrente somente 

deverá estar em nome da CONTRATADA, de acordo com o Decreto Estadual n° 877, de 31 de 

março de 2008. 

20.9 Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser 

efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas no empenho, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 

próprio. 

20.10 Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a CONTRATANTE poderá aplicar, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalidades decorrentes do art. 87 da lei 

8.666/93. 



20.11 O valor do contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, desde que observado 

o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta ou do efeito 

financeiro resultante do reajuste anterior. 

20.12 O reajuste somente será concedido após análise pelo setor competente e mediante 

comprovação por parte da Contratada e desde que solicitada. 

 
21 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 
21.1 A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação 

em face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

21.2 A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato. 

 
21.3 Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato condições deste Edital. 

21.4 No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

 
22 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1 Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada no sistema COMPRASNET, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação da proposta (Art. 20, Parágrafo único, do Decreto nº 

5.450/05). 

22.2 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

22.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 



dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.4 Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a realização do 

serviço pela Administração. 

22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia 

do início e incluir- se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de 

expediente normal. 

22.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

22.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.9 O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 

relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página 

web, no endereço www.gov.br/compras, opção “Fornecedores/Licitações”, ficando as 

licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro. 

22.10 Serão verificadas na fase de habilitação a existência de registros impeditivos da 

contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no Portal 

da Transparência www.portaltransparencia.gov.br; a existência de registros impeditivos de 

contratação por ato de improbidade administrativa disponível no portal do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ; e a existência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

disponível no site www.tst.jus.br/certidao, sob pena de inabilitação. 

 
 

23  DOS ANEXOS 

 
23.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


b) Anexo II – Modelo de proposta; 

c) Anexo III – Modelo de Declarações Obrigatórias 

d) Anexo IV – Minuta de Contrato;  

 
24 DO FORO 

 
24.1 O Foro é o da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Belém - Pará, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos deste Pregão. 

 
Belém - PA, 05 de janeiro de 2022. 

 
Roberto Favacho Lobato 

  Pregoeiro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 DO OBJETO 

 
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com parcial fornecimento de 

peças, no gerador de energia do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 

IGEPREV. 

 
 
2 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

 
2.1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia 

instalado da sede do IGEPREV, localizado na Av. Alcindo Cacela, nº 1962, bairro de Nazaré, 

Belém/PA. A contratação inclui o fornecimento parcial de peças. As peças descritas no item 

referente à manutenção preventiva serão custeadas pela CONTRATA. Já outras peças que não 

constem neste rol serão custeadas pela CONTRATADA. 

2.2 Para as peças que, por ventura, sejam custeadas pelo Instituto, estima-se uma 

reserva orçamentária de R$ 20.000 (vinte mil) reais pelo período de 12 (doze) meses. 

2.3 As peças e componentes substituídos (tanto os utilizados na Manutenção 

Preventiva quanto os demais) deverão ser apresentados ao fiscal do contrato para análise, 

ficando a contratada responsável pela sua destinação final (descarte), de acordo com a 

legislação vigente. 

2.4 As peças substituídas deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias. 
 
2.5 Caso seja necessária a retirada do equipamento ou parte dele para o conserto na 

oficina da CONTRATADA, todas as despesas e riscos no transporte serão de responsabilidade 

única da mesma. 

2.6 Nos casos de substituição de peças sob responsabilidade da CONTRATADA: 

 
2.6.1 Em casos de substituição de peças que constem no rol referente á manutenção 

preventiva, a CONTRATADA deverá realizar a aquisição por suas expensas, sem qualquer 

custo adicional para a CONTRATANTE. 



 

 

2.7 Nos casos de substituição de peças sob responsabilidade da CONTRATANTE: 
 
2.7.1 Em casos de substituição de peças que NÃO constem no rol referente á manutenção 

preventiva, estas serão custeadas pela CONTRATANTE. 

2.7.2 Nesses casos, cabe à CONTRATADA apresentar 3 (três) orçamentos e efetuar a aquisição 

somente após a autorização da Administração, que efetuará o reembolso no prazo de 20 (vinte) 

dias, a contar da data da substituição da peça. 

2.7.3 O reembolso será efetuado no valor exato da peça adquirida, a ser comprovada pela 

nota fiscal de compra. 

 
 
2.8 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR: 

 
GRUPO GERADOR STEMAC 

 

 Motor: Scania 

 Modelo: DC16 072ª 02-13 

 GERADOR: WEG AG10 

 MODELO: 315MI20AI 35T 

 POTÊNCIA: 728/800 KVA. 

 FREQUÊNCIA 60HZ 
 
 
3 DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

 
O Instituto de gestão previdenciária do estado do Pará dispõe de um equipamento essencial para 

o seu funcionamento em casos de falta de energia, um gerador por ser equipamento com 

característica especifica, requer mão-de-obra especializada e qualificada, a fim de garantir que os 

mesmos estrão em condições de operação sempre que solicitados. 

Considerando que nossa cidade há problemas sérios de falhas de energia convencional. Com a 

intenção de manter todos os equipamentos de processamentos de dados funcionando, e ainda 

prevenir a ocorrência de danos a quaisquer outros equipamento faz necessário se manter uma 



 

 

empresa devidamente qualificada para prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva 

permanente com fornecimento de peças de reposição para o grupo gerador instalado nas 

dependências do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. 

 

 
4 DOS ITENS E VALORES 

 
4.1 Será licitado apenas 1 (um) item, que se trata da prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva no gerador de energia, devendo ser dado como lance somente o valor 

mensal deste serviço. 

4.2 O valor fixo mensal apresentado na proposta deverá contemplar o custo de reposição 

das peças descritas no rol do item referente à manutenção preventiva. Dessa forma, estas peças 

serão custeadas pela CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATADA. 

4.3 No valor do lance, estão inclusas todas as despesas com: materiais; mão-de-obra e 

encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; transporte; serviço de manutenção; 

seguro; lucros e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do 

objeto deste Edital. 

 
 
5 DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 
5.1 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de 

QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus 

anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às finalidades 

que dele(s) naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, 

atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério 

da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Vigilância Sanitária e 

demais normas e legislação pertinente e em vigência; 

5.2 A CONTRATADA deverá manter o equipamento em condições normais de 

funcionamento, executando todos os serviços de manutenção preventiva mensal e manutenção 

corretiva e assistência sempre que necessários a garantir em perfeitas condições de 



 

 

funcionamento em face de eventuais blecautes elétricos da concessionária, sem alterar as 

características técnicas dos mesmos, como também das instalações 

5.3 A CONTRATADA deverá manter estrutura para recepção de chamados 24 horas, 

ininterruptamente, de segunda a sexta-feira, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

 
 
5.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 

 

5.4.1 A manutenção preventiva deverá ser executada de forma continuada, mensalmente, de 

acordo com o cronograma pré-estabelecido pelo(a) servidor(a) designado(a)como fiscal do 

contrato, visando à garantia da conservação e perfeito funcionamento do equipamento, incluindo 

atividades de substituição e reposição de peças e/ou componentes, retirada, transporte, 

armazenagem, e recolocação dos equipamentos, limpeza, lubrificação com óleo especial, ajustes, 

regulagens, testes e troca de peças e componentes, entre outros serviços necessários, objetivando 

a redução ou afastamento da possibilidade de quebra de tais equipamentos ou redução de seu 

desempenho, além da verificação da instalação física, corrigindo-a se necessário; 

5.4.2 As atividades relacionadas no item anterior deverão ser empreendidas sem custos à 

CONTRATANTE. 

 
5.4.3 A CONTRATADA deverá manter ferramenta de monitoramento para verificação da 

capacidade do grupo gerador, efetuando testes mensalmente, apresentando check-list em 

conformidade com as disposições do presente. 

 

 
5.4.4 DOS MATERIAIS/PEÇAS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS PARA A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA: 

5.4.4.1 Será de responsabilidade obrigatória da CONTRATADA, sempre que necessário, o 

fornecimento, a instalação e/ou troca de materiais e peças descritos abaixo, estando seus 

montantes inclusos no valor mensal da Manutenção Preventiva pago à CONTRATADA. 

5.4.4.2 Peças a serem substituídas por conta da CONTRATADA: 

 Baterias (Obs.: devem ser trocadas a cada 11 (onze) meses ou em caso de defeito, o que 

ocorrer primeiro); 



 

 

 Graxa, lubrificantes e aditivos (inclusive de radiador) e óleo do motor (Obs.: devem ser 

substituídos a cada seis meses ou se atingir o número de horas máximas trabalhadas, o que 

ocorrer primeiro, conforme recomendação do fabricante. O óleo deverá ser substituído na 

quantidade necessária, segundo recomendação do fabricante do motor); 

 Filtros de ar, de óleo (diesel e lubrificante); 

 Correias em geral; 

 Mangueiras em geral; 

 Manutenção e reparos na bomba de água e bomba injetora; 

 Parafusos, arruelas, abraçadeiras, fitas, soldas em geral e borrachas de vedação; 

 Manutenção (interna e externa) no contêiner que abriga o grupo gerador. 

5.4.4.3 A CONTRATADA deverá indicar a necessidade de substituição das peças através de 

relatórios e justificativas assinados pelo responsável técnico da CONTRATADA. 

5.4.4.4 As despesas relativas à mão de obra para aplicação das peças, componentes ou insumos 

listados anteriormente, e que serão substituídos ou repostos, serão integralmente cobertas pelo 

valor da manutenção preventiva mensal, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

5.4.4.5 Seguir o roteiro de manutenção preventiva descrito abaixo, realizando as seguintes 

atividades genéricas e específicas, a serem realizadas mensalmente: 

 
a) ATIVIDADES GENÉRICAS 

 

 Fazer testes periodicamente a fim de detectar possíveis falhas no sistema; 

 Verificar periodicamente o gerador e seus componentes a fim de corrigir os desgastes 

decorrentes do uso; 

 Elaborar, em conjunto com a unidade demandante, plano de manutenção preventiva a fim 

de garantir o perfeito funcionamento do sistema de geração de energia; 

 Elaborar planejamento de distribuição de carga entre as fases do circuito elétrico a fim de 

garantir o perfeito funcionamento e segurança do sistema de geração de energia elétrica. 

 



 

 

 
b) ATIVIDADES ESPECÍFICAS MOTOR 

Tanque de Combustível de Serviço 
 

 Avaliar o estado de conservação do tanque; 
 

 Verificar vazamentos pelas conexões/tubulações; 
 

 Drenar para verificar o teor de água e impurezas; 

 

 Drenar água e sedimentos do filtro; 

 

 Verificar o respiro do tanque; 

 

 Verificar se o tanque mantém-se instalado na mesma posição onde o nível máximo do 

combustível não deve exceder a linha dos cabeçotes do motor (para motores Cummins). 

 Sistema de Combustível e Filtros 

 

 Verificar as mangueiras e as tubulações de óleo combustível; 

 

 Verificar qualidade (marca homologada) dos filtros instalados; 
 

 Controlar e registrar a necessidade de troca de filtros em conformidade com as normas do 

fabricante. 

 Sistema de Óleo Lubrificante e Filtros 

 

 Verificar o nível do óleo lubrificante; 

 

 Verificar temperatura do óleo lubrificante; 

 

 Verificar pressão do óleo lubrificante; 

 

 Verificar vazamentos em juntas e bujões; 
 

 Realizar limpeza do respiro do cárter; 

 Controlar e registrar a necessidade de troca de óleo do cárter em conformidade com as 

normas do fabricante; 

 Controlar a necessidade de troca de elemento do filtro de respiro do cárter em 



 

 

conformidade com as normas do fabricante; 

 Verificar qualidade (marca homologada) dos filhos instalados. 

 

 Sistema de Arrefecimento (Radiador ou intercambiador) 

 

 Verificar nível da água de arrefecimento 

 

 Controlar e registrar a necessidade de troca da água e anticorrosivo de acordo com as 

normas do fabricante; 

 Verificar funcionamento e fixação; 
 

 Controlar e registrar a necessidade de limpeza sob pressão, em nível de oficina; 
 

 Verificar as mangueiras do radiador ou intercambiador; 
 

 Verificar temperatura da água de arrefecimento; 

 

 Verificar a existência de vazamentos na linha de arrefecimento; 

 

 Medir a cada 90 (noventa) dias, a concentração do anticorrosivo (0,66 um/l) e 

providenciar que se faça a adição quando necessário (não se aplica ao Grupo Gerador do Data 

Center - lote 6); 

 Controlar e registrar a troca de filtro da água de arrefecimento; 

 

 Verificar a qualidade (marca homologada) do filtro instalado; 

 

 Bomba d'água: verificar vazamentos e funcionamento. 
 

 Ventilador: verificar tensão da correia, fixação da grade de proteção e estado das pás e 

parafusos. 

 Resfriador de óleo: verificar a conservação, fixação e vedação. 

 

 Bomba Injetora e Sistema de Injeção 

 

 Verificar a fixação e reaperto da bomba injetora; 

 

 Verificar vazamentos externos e reaperto nos injetores; 
 

 Verificar a necessidade de ajustar válvulas de admissão e escape de acordo com as 



 

 

normas do fabricante; 

 Verificar a necessidade de ajustar bicos injetores de acordo com as normas do fabricante 

(somente motores Cummins Linhas N, K e VT); 

 Realizar limpeza do pick-up magnético; 

 

 Ajustar a rotação do motor diesel; 

 

 Verificar a necessidade de limpeza do pré-filtro da bomba alimentadora. 

 

 Filtro de Ar 

 

 Verificar conservação e fixação; 

 

 Realizar limpeza no filtro do pré-filtro de ar e gameta coletora de pó; 

 

 Verificar o indicador de restrição; 
 

 Controlar e registrar a necessidade de troca do elemento filtrante de acordo com as 

normas do fabricante; 

 Verificar qualidade (marca homologada) do filtro de ar instalado; 

 

 Verificar a limpeza interna da tubulação do pós-filtro e anterior à turbina. 
 

 Turbinas 

 

 Verificar vazamentos externos, conservação e fixação; 

 

 Verificar folga dos turbo compressores; 

 

 Controlar e registrar a necessidade de revisão das turbinas, em nível de oficina de 

acordo com as normas do fabricante. 

 Sistema de Partida 
 

 Verificar motor de partida; 

 

 Verificar chave de partida e contrato elétricos; 

 

 Medir o nível de tensão e densidade das baterias; 

 



 

 

 Revisar terminais de baterias; 

 Monitorar a necessidade de substituição das baterias após 11 (onze) meses de uso, 

aproximadamente. 

 Proteções de motor 
 

 Simular eletricamente atuação do termostato de desligamento por alta temperatura da 

água; 

 Simular eletricamente atuação do pressostato de desligamento por baixa pressão do óleo; 

- Verificar a atuação do sensor de sobrevelocidade; 

 Verificar eletricamente a atuação do sensor de baixo nível d'água do 

radiador/intercambiador, quando existente; 

 Verificar atuação da válvula de fluxo d'água do intercambiador quando existente. 

 

 Outras Verificações 
 

 Verificar ruídos estranhos e/ou anormais do motor; 

 

 Verificar tensão, desgaste e vida útil das correias; 

 

 Verificar as condições de funcionamento dos instrumentos; 
 

 Verificar a fiação, estado do sensor e valor ajustado do sistema de pré-aquecimento; 

 

 Verificar amortecedores de vibrações; 

 

 Realizar limpeza do(s) grupo(s) gerador(es); 

 

 Verificar estado de conservação e realizar limpeza externa; 

 

 Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas; 

 

 Avaliar a temperatura da carcaça do estator; 

 

 Realizar aperto dos terminais de força e de comando na saída do gerador; 

 

 Verificar e avaliar vibrações; 
 

 Verificar acoplamento, borrachas e aperto dos parafusos; 



 

 

 

 Realizar lubrificação dos rolamentos (de acordo com o modelo e tabela do 

fabricante); 

 Realizar reaperto dos tirantes (prisioneiros) do estator. 
 
 

QUADRO DE COMANDO 

 
Regulador de Tensão do Gerador 

 

 Verificar os ajustes de tensão, ganho e estabilidade do regulador; 
 

 Verificar o comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador; 

 

 Verificar ajuste de compensação de reativo (quando aplicado em grupos paralelos); 

 

 Verificar conexões e contatos elétricos. 

 

 Regulador de Velocidade 

 

 Verificar ajustes de freqüência, ganho e estabilidade; 

 

 Verificar comportamento dinâmico com carga e sem carga; 

 

 Verificar conexões e contatos elétricos; 
 

 Revisar o sensor magnético (pick-up). 

 

 Carregador de Baterias (Retificador) 

 

 Realizar medições e calibragem de corrente em carga e flutuação; 

 

 Realizar medições e calibragem de tensão em carga e flutuação; 

 

 Realizar simulação de defeitos no retificador; 

 

 Verificar conexões e contatos elétricos; 

 

 Verificar sensor de sobrevelocidade; 

 

 Verificar medições do sinal emitido pelo sensor magnético (pick-up) ou tacogerador; 

 



 

 

 Realizar ajuste da faixa de atuação se sobrevelocidade do motor; 
 

 Verificar conexões e contatos elétricos. 

 

 Pré-aquecimento 

 

 Verificar aquecimento no bloco do motor; 

 

 Realizar ajuste do termostato regulável; 

 

 Realizar medição da corrente de consumo da(s) resistência(s); 

 Verificar conexões e contatos elétricos. 
 

 Sistema de Controle Automático (SCA) 

 

 Realizar teste das funções lógicas do quadro de comando e proteções do grupo; 

 

 Verificar atuação dos sensores de tensão de frequência; 

 

 Verificar conexões e contatos elétricos. 
 
 

5.5 MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
 

5.5.1 A manutenção corretiva consiste na correção de falhas que ocorram eventualmente, 

observando as boas práticas de manutenção e critérios de conservação definidos por fabricantes, 

de forma a garantir o perfeito restabelecimento do funcionamento e operacionalidade. 

5.5.2 Identificar e corrigir os problemas da não geração de energia. 

 
5.5.3 Corrigir anomalias na transmissão da energia pelos cabos instalados, substituindo- os 

quando necessário. 

5.5.4 Realizar as manutenções necessárias para o perfeito funcionamento do gerador de 

energia. 

5.5.5 Realizar a manutenção no motor diesel acoplado ao gerador, fazendo as manutenções 

necessárias para seu perfeito funcionamento. 

5.5.6 Corrigir problemas nos disjuntores e contatores, substituindo-os quando necessário; 

5.5.7 Realizar a manutenção de todos os circuitos elétricos instalados, desde a saída da 



 

 

energia na cabine de força até a entrada da energia, passando inclusive pelos no-breaks. 

5.5.8 Substituir os disjuntores, quadros de força, parafusos de fixação, placas de identificação 

e/ou outros acessórios necessários para a geração e transmissão da energia elétrica da cabine de 

força até a alimentação. 

5.5.9 A manutenção corretiva deverá ser executada por técnico especializado nos 

equipamentos relacionados no item acima, visando à correção de defeito do equipamento, com 

substituição de peças e/ou componentes, sem custo à CONTRATANTE, exceto quando 

comprovada a negligência desta ou em casos de vandalismo. 

5.5.10 A remoção e reinstalação do equipamento somente será realizada, por funcionário da 

CONTRATADA, após a autorização do(a) servidor(a) designado(a) pela respectiva unidade 

contemplada com o serviço, devendo o primeiro adotar as seguintes providências: 

5.5.11 Quando da remoção do(s) equipamento(s), apresentar check-list de acordo com o 

descrito no item DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, contendo autorização de retirada pelo 

servidor(a) da unidade contemplada com o serviço, designado(a) para acompanhamento deste. 

5.5.12 Caso o reparo do(s) equipamento(s) demandar mais de 24h (vinte e quatro horas), 

imediatamente após esta constatação, deverá a CONTRATADA substituí-lo por outro em bom 

estado de conservação e compatível com o utilizado; 

5.5.13 A entrega e reinstalação do(s) equipamento(s) serão realizadas após agendamento com 

o(a) servidor (a) da respectiva unidade contemplada com o serviço, designado(a) para 

acompanhamento deste; 

5.5.14 A CONTRATADA deverá reinstalar o(s) equipamento(s) no mesmo local de onde foi 

retirado, ou onde a CONTRATANTE designar, realizando, após, testes de funcionamento; 

5.5.15 Verificação de outros itens não elencados que sejam essenciais para o bom 

funcionamento do equipamento; 

5.5.16 No mesmo check-list acima mencionado, contendo a autorização para retirada do(s) 

equipamento(s), deverá ser consignada a data e hora da entrega, a identificação legível e 

assinatura do técnico responsável da CONTRATADA, a especificação detalhada dos serviços 

executados, a quantidade de peça e/ou componente substituído e o aceite do(a) servidor(a) da 



 

 

respectiva unidade contemplada com o serviço, designado(a) para acompanhamento deste, após a 

constatação do adequado funcionamento do grupo gerador. 

 
 
6 DA ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

CORRETIVA: 

6.1 Os serviços de manutenção corretiva serão realizados conforme os chamados técnicos 

realizados pela CONTRATANTE, em qualquer horário do dia, inclusive aos sábados, domingos e 

feriados. As solicitações serão efetuadas por meio de e-mail, contato telefônico ou outros meios 

eletrônicos, devendo ser atendido em, no máximo, 4 (quatro) horas, a contar da abertura do 

chamado. 

6.2 Depois de finalizado o atendimento aos chamados de manutenção corretiva, será 

elaborado relatório técnico que deverá ser entregue ao fiscal do contrato, devendo constar o 

horário de chegada do técnico, o horário de encerramento do chamado, a descrição dos serviços 

realizados e uma listagem das peças, caso tenha ocorrido substituição. 

6.3 No relatório técnico deverão constar informações das possíveis causas que demandaram 

a manutenção corretiva e a troca de peças, assim como sugestão de melhorias no Plano de 

Manutenções Preventivas para evitar que o problema ocorra novamente. 

6.4 O custo da Manutenção Corretiva está incluso no valor mensal pago à CONTRATADA. 

Quando for verificado, pelo fiscal do contrato, que o chamado foi aberto devido a negligência e/ou 

correções nos geradores que poderiam ter sido sanadas durante a Manutenção Preventiva, a 

Contratada estará sujeita às penalidades elencadas no item HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO. 

 
 
7 DA ASSESSORIA TÉCNICA 
 
7.1 Sempre que solicitado, deverá a CONTRATADA: 
 
7.1.1 Auxiliar os técnicos da unidade demandante, na elaboração de planos de consumo de 

energia; 

7.1.2 Auxiliar a equipe de manutenção, seja ela da própria unidade demandante ou de 

terceiros, a fim de encontrar a melhor configuração dos equipamentos para a perfeita utilização 



 

 

dos recursos elétricos instalados; 

7.1.3 Dar apoio técnico necessário a fim de garantir a segurança em todo circuito elétrico. 

 
7.2 Relatório Técnico: 

 

7.2.1 A CONTRATADA deverá apresentar relatório de visita técnica, em duas vias ou por meio 

eletrônico, contendo data e hora do atendimento, identificação do serviço, do técnico 

responsável pela execução dos serviços, providências adotadas e outras informações pertinentes. 

Ao término do atendimento deverá ser entregue uma via à unidade demandante, ou liberado no 

sistema da CONTRATADA para download; 

7.2.2 O Relatório será assinado pelo técnico responsável pela execução dos serviços e pelo 

servidor(a) da unidade contemplada com o serviço, designado para acompanhamento deste. 

 
 
8 GARANTIA E PRAZOS DE ATENDIMENTO 

 
8.1 A contratada deve garantir que todas as peças, componentes ou insumos a serem 

repostos no âmbito do presente contrato sejam novos e originais, assegurando o perfeito 

funcionamento dos equipamentos e a garantia dos fabricantes; 

8.2 Para resolução dos problemas constatados em manutenção preventiva e atendimento 

dos chamados de manutenção corretiva abertos perante a CONTRATADA, os prazos serão os 

seguintes: 

8.3 Tempo de atendimento de chamados de manutenção corretiva emergenciais: até 04 

(quatro) horas contadas a partir da abertura do chamado. 

8.4 Resolução do problema: 24 (vinte e quatro) horas úteis, para manutenção corretiva; 

 
8.5 Resolução do problema: 05 (cinco) dias para manutenção preventiva; 

 
8.6 Retirada do equipamento: 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação 

respectiva unidade contemplada nos serviços; 

8.7 Reinstalação: até 48 (quarenta e oito) horas. 
 
8.8 Os prazos a que tratam os incisos anteriores poderão ser prorrogados, desde que 



 

 

devidamente justificado por escrito pela CONTRATADA, mediante aceitação da respectiva 

unidade. 

8.9 Caso a solução do problema demande tempo superior aos limites ora estipulados, a 

CONTRATADA deverá providenciar meios que supram as necessidades de energia para os locais 

onde se encontram instalados os geradores, a suas expensas, para que não haja prejuízo ao 

serviço e seus usuários, inclusive, sendo o caso, com a substituição temporária do gerador, por 

outro de igual capacidade; 

8.10 Define-se como tempo de resolução o período compreendido entre o horário de 

comunicação do chamado feito pela respectiva unidade contemplada nos serviços e o horário do 

término da solução, desde que o equipamento tenha ficado em condições normais de operação. 

8.11 Os prazos para início de atendimento e para conclusão dos serviços são os mesmos para 

finais de semanas e feriados, visto que os equipamentos objeto das manutenções são de vital 

importância para o funcionamento dos locais onde se encontram instalados. 

 
 
9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de 

modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e 

proposta da licitante; 

9.2 Conduzir os serviços em estrita observância à legislação trabalhistas, previdenciárias, 

tributárias, sanitárias e securitárias atinentes à execução do contrato pertinente ao objeto da 

licitação; 

9.3 Executar o objeto de acordo com sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas 

no EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, 

respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial; 

9.4 Responsabilizar-se totalmente e integralmente, direta e indiretamente, pelos danos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 

serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da 

Administração; 



 

 

9.5 Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital; Aceitar nas mesmas 

condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos ou serviços que 

porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE; 

9.6 Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 

verifique; 

9.7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus 

prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto; 

9.8 Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até os 

prazos elencados neste Termo de Referência; 

9.9 Utilizar, na execução de objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as 

especificações técnicas exigidas no Edital; 

9.10 Executar os objetos nas condições e prazos estabelecidos; 

 
9.11 Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à segurança, 

higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais 

necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes à sua manutenção; 

9.12 Registrar em Diário de Serviços todas as visitas que se verificarem, assim como ordens, 

determinação da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações; 

9.13 Não subcontratar o objeto do contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese. Em caso de 

subcontratação parcial, somente com a aquiescência prévia e expressa da CONTRATANTE. 

9.14 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de mão-de-obra qualificada; 

peças e componentes de reposição; ferramental; instrumental; transporte; supervisão de todos os 

serviços a serem executados, sem custo para a CONTRATANTE. 

9.15 A contratada dará a garantia que todas as peças utilizadas para garantir o presente 

contrato serão novas e originais, garantindo o perfeito funcionamento e garantia dos fabricantes. 

9.16 Havendo divergências entre alguma disposição contida neste instrumento contratual 



 

 

será feita uma avaliação para análise de qual prevalecerá, sempre visando à supremacia do 

interesse público. 

9.17 A CONTRATADA deverá disponibilizar as informações de seu endereço, números de 

telefone e fax, correio eletrônico e preposto/encarregado, às unidades contempladas com os 

serviços. 

9.18 A CONTRATADA deverá disponibilizar à respectiva unidade contemplada com os 

serviços, quando do término da manutenção preventiva e corretiva e da retirada do(s) 

equipamento(s), uma via do check-list, que deverá: 

9.18.1 Ser preenchida sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a 

sua legibilidade e autenticidade, em papel com timbre da CONTRATADA; 

9.18.2 Conter local, horas e datas de início e término dos trabalhos, equipamento sob 

manutenção, além da(s) peça(s) e componente(s) substituídos, com a sua quantidade, quando for 

o caso; 

9.18.3 Conter número sequencial de controle, estar devidamente identificada e assinada 

pelo(a) funcionário(a) da CONTRATADA; 

9.18.4 Conter detalhadamente os serviços realizados, a identificação do defeito, as 

providências adotadas e outras informações pertinentes, e; 

9.18.5 Ter o aceite e/ou autorização do(a) servidor(a) designado(a) pela respectiva unidade 

contemplada no objeto para o acompanhamento dos serviços, bem como, depois de constatado 

o bom funcionamento do(s) equipamento(s). 

9.18.6 Colocação em funcionamento do grupo gerador, caso esteja este inoperante, no início 

da prestação dos serviços; 

9.18.7 Descarte adequado, em local apropriado, das peças substituídas, devendo atender às 

normas vigentes relacionadas à segurança, meio ambiente, entre outras. 

 
 
10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Comunicar à CONTRATADA qualquer ocorrência que vier a prejudicar o andamento do 

serviço de forma imediata 



 

 

10.2 Atestar a efetiva realização dos serviços, assinando o relatório de manutenção 

preventiva e/ou corretiva que será apresentado, uma vez que os serviços tenham sido realizados a 

contento. 

10.3 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade na operação e /ou 

funcionamento dos equipamentos. 

10.4 Não autorizar pessoas não especializadas a manusear, operar ou tentar executar reparos 

ou consertos em quaisquer dos grupos geradores, visando evitar possíveis avarias no equipamento. 

10.5 Designar um servidor para acompanhar o trabalho do técnico da CONTRATADA. 
 
10.6 Proporcionar o acesso do técnico da CONTRATADA ao equipamento e fornecer apoio 

necessário para a plena realização dos serviços. 

10.7 Fornecer à Contratada todas as informações necessárias sobre os equipamentos 

instalados para efeitos de cálculo de carga e projeções de expansão. 

10.8 Permitir o acesso dos técnicos da contratada em qualquer horário do dia em qualquer 

dia da semana (7X24), com a finalidade de realização das manutenções corretivas. 

10.9 Atender os técnicos da contratada em horário comercial a fim de garantir as verificações 

necessárias no ambiente (manutenção preventiva); 

10.10 Acompanhar, quando dentro do horário de expediente do Instituto, as manutenções 

preventivas e corretivas e assinar os relatórios; 

10.11 Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 

quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do 

presente contrato; 

10.12 O acompanhamento, aceitação, análise técnica, recebimento e constatação da 

adequação do objeto contratado às especificações constantes do processo que deu origem à nota 

de empenho. 

10.13 A fiscalização não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da 

empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela 

fiscalização. 



 

 

10.14 Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências e 

quantidades dos serviços executados em planilha específica. 

10.15 Pagar o valor devido no prazo avançado. 
 
 
 
11 DA DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 
 
11.1 Prova de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) da Pessoa Jurídica licitante e dos profissionais que compõe o quadro de responsáveis 

técnicos da empresa, constando, no mínimo, um Engenheiro Eletricista e um responsável técnico 

em mecânica; 

11.2 O(s) responsável(is) técnico(s) pertencente(s) ao quadro da empresa deverá(ão) 

obrigatoriamente atuar(em) como responsável(is) técnico(s) do serviço, objeto deste termo de 

referência, admitindo-se sua substituição somente por outro(s) que detenha(m) a(s) mesma(s) 

qualificação(ões) aqui exigida(s) e por motivos relevantes pelo proponente, sob avaliação do 

IGEPREV; 

11.3 Comprovação de vínculo do profissional de que trata a alínea anterior, a ser apresentada 

quando da assinatura do contrato, far-se-á mediante: 

11.4 Carteira de trabalho (CTPS), comprovando o vínculo empregatício do profissional na 

empresa licitante na data da licitação; 

11.5 Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial, no 

caso de ser sócio proprietário da empresa licitante; ou; 

11.6 Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa licitante e registrado junto ao 

CREA; 

11.7 Apresentação de no mínimo 01 (uma) certidão de acervo técnico emitida pelo CREA que 

comprove terem os responsáveis técnicos da empresa prestando serviços com complexidade 

tecnológica operacional equivalente; 

11.8 Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior obrigatoriamente 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 



 

 

usuária do serviço em questão, comprovando a prestação dos serviços pela licitante, no qual: 

11.9 Comprovação da capacidade técnica de todos os profissionais que executarão a 

manutenção objeto desta contratação, através de apresentação de certificado do curso de NR10 

(Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e autorização emitida pela empresa para 

profissionais eletricistas. 

 
 
12 DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 
12.1 A CONTRATADA apresentará nota fiscal eletrônica para liquidação e pagamento da 

despesa pela CONTRATANTE, através de ordem bancária creditada em conta corrente no Banco do 

Estado do Pará – BANPARÁ S/A, conforme Decreto Estadual nº 877/2008, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada, pelo servidor designado. 

12.2 No caso de devolução da nota fiscal, o prazo de pagamento estipulado no subitem 

anterior passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos. 

12.3 O pagamento da Nota Fiscal Eletrônica somente será efetuado após a verificação da 

regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social – CND, Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço – FGTS, e demais regularidades fiscais, relativo ao mês da competência. 

12.4 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

12.5 A CONTRATANTE poderá, ainda, deduzir do montante a ser pago(s) valor(es) 

correspondente(s) às interrupções, atrasos ou não prestação de serviço, conforme dispõe o 

presente Contrato. 

12.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos produtos ou 

de atualização monetária por atraso de pagamento. 

12.7 O atraso no pagamento acarretará multa moratória diária de 0,3% (zero vírgula três por 

cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada, limitado a 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, mediante provocação da CONTRATADA, e mediante aprovação do Ordenador de 

Despesa da CONTRATANTE. 



 

 

12.8 A CONTRATANTE efetuará os pagamentos mediante Ordem Bancária e para tanto, a 

CONTRATADA deverá informar no documento de cobrança, o nome e o número do banco, a 

agência e conta corrente onde será creditado o pagamento. A Conta Corrente somente deverá 

estar em nome da CONTRATADA, de acordo com o Decreto Estadual n° 877, de 31 de março de 

2008. 

12.9 Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser 

efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas no empenho, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

12.10 Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a CONTRATANTE poderá aplicar, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalidades decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93. 

12.11 O valor do contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta ou do efeito financeiro 

resultante do reajuste anterior. 

12.12 O reajuste somente será concedido após análise pelo setor competente e mediante 

comprovação por parte da Contratada e desde que solicitada. 

 
 

Alessandro de Moraes Barros 

Gerente de Suporte Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

Ref.: Pregão Eletrônico nº XXXXXX-IGEPREV 
 
Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
Av. Alcindo Cacela nº 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 
CEP: 66.0040-020 – Fone: (91) 31823506 
 
1 OBJETO DA PROPOSTA: 

1.1 Prestação de serviços, de forma contínua, a ser executado na sede e nas dependências, do 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no interior do estado. 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
 

Prestação de serviço de 

manutenção preventiva e 

corretiva, com parcial 

fornecimento de peças, no 

gerador de energia do Instituto 

de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará - IGEPREV 

RS XXXX 
R$ XXXX 

(VALOR DA 
PROPOSTA) 

 
 
1.2 PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxx); 
 
Nos preços aqui propostos estão incluídos, além dos serviços todos os materiais e equipamentos 
necessários a execução dos mesmos e todos os custos, benefícios, encargos e tributos.  
 
2 - DADOS BANCARIOS 
- Banco: xxx 
- Agência: xxx 
- Conta Corrente: xxxxx 
 
3- VALIDADE: Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua 
apresentação 
 
OBS: Esta proposta deverá ser em papel timbrado, assinada e datada pelo licitante. 
informar nº telefones fixo, celular e-mail. 
 
 

Assinatura do responsável 

 



 

 

ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante 

devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) (doravante denominada 

(Licitante), para fins do disposto no item (complementar) do Edital (COMPLEMENTAR COM 

IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que:  

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 

o recebimento de qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA 

LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) quanto a participar ou 

não da referida licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da 

abertura oficial das propostas;  

(f) e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

Local e Data. 



 

 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA) 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI FEDERAL N° 8.213/91, ART. 93  

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , 

neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, para fins de 

atendimento ao art. 93, da Lei Federal 8.213/91, que dispõe, em seus quadros, do percentual de 

empregados beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na 

proporção de ___%, na medida em que atualmente conta com ____ (___________) empregados.  

Local e data.  

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA) 

 

 

Observação: caso possua menos de cem empregados, a declaração deverá ser apresentada na 

seguinte forma: 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo), 

neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que possui menos 

de 100 empregados, não se submetendo, portanto, ao regime estabelecido no art. 93, da Lei 

Federal 8.213/91,  

Local e data. 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA) 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, declara para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.  

Local e data. 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA) 

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, declara sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

Local e data. 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA) 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS, DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS DIREITOS DA MULHER 

(Nome da Empresa), CNPJ nº, estabelecida à (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr.(a)..., portador (a) da Carteira de Identidade nº...e do CPF nº..., 

DECLARA,  para fins de disposto no artigo 28, §4º da Constituição do Estado do Pará, que cumpre 

as normas trabalhistas, bem como, as do meio ambiente e de proteção aos direitos da mulher.  

Local e data. 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA) 



 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDANCIA COM O EDITAL 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao 

Pregão nº XXX/20XX da UASG 925304 – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 

PARÁ – IGEPREV.  

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX – NOME DA EMPRESA  

Local e data. 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO 

COMPLETA). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022  
PROCESSO N° XXXX/XXXXX 

 
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE MAUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE GERADOR DE ENERGIA, CELEBRADO 
ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – 
IGEPREV E A EMPRESA XXXXXXXXXX. 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, Autarquia Estadual, 

criada pela Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, publicado no Diário Oficial do 

Estado de nº 29.631, de 05 de fevereiro de 2002, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Avenida Alcindo Cacela, nº 1962 – Bairro Nazaré, CEP: 66.040-020, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

05.873.910/0001-00, endereço eletrônico contratos@igeprev.pa.gov.br, nesta cidade, doravante 

denominada CONTRATANTE, representado neste ato por seu Presidente, DR. ILTON GIUSSEPP 

STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira 

de identidade Nº 3159382 PC/PA, CPF: 647.085.272-68, conforme Decreto publicado no DOE Nº 

34.267 de 30/06/2020 e por seu Diretor de Administração e Finanças, DR. FRANKLIN JOSÉ NEVES 

CONTENTE, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade Nº 3685889 PC/PA, 

CPF: 704.353.322-87, conforme Decreto publicado no DOE Nº 34. 276 de 09/07/2020, doravante 

denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa XXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXX, 

XXXX Bairro XXXXX – XXXXXXX/XX, CEP XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. XXXXXXXXXXXX, 

neste ato representado por XXXXXXXXXX, portadora da Carteira de Identidade n° XXXXXXXX e 

inscrita no CPF/MF sob o n° XXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 

firmar o presente contrato de prestação de serviços, em conformidade com a legislação vigente 

mediante as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente aceitam e se obrigam a cumprir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com parcial fornecimento 

mailto:contratos@igeprev.pa.gov.br


 

 

de peças, no gerador de energia do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 

IGEPREV. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia 

instalado da sede do IGEPREV, localizado na Av. Alcindo Cacela, nº 1962, bairro de Nazaré, 

Belém/PA. A contratação inclui o fornecimento parcial de peças. As peças descritas no item 

referente à manutenção preventiva serão custeadas pela CONTRATA. Já outras peças que não 

constem neste rol serão custeadas pela CONTRATADA. 

2.2 Para as peças que, por ventura, sejam custeadas pelo Instituto, estima-se uma reserva 

orçamentária de R$ 20.000 (vinte mil) reais pelo período de 12 (doze) meses. 

2.3 As peças e componentes substituídos (tanto os utilizados na Manutenção Preventiva 

quanto os demais) deverão ser apresentados ao fiscal do contrato para análise, ficando a 

contratada responsável pela sua destinação final (descarte), de acordo com a legislação vigente. 

2.4 As peças substituídas deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias. 

2.5 Caso seja necessária a retirada do equipamento ou parte dele para o conserto na oficina 

da CONTRATADA, todas as despesas e riscos no transporte serão de responsabilidade única da 

mesma. 

2.6 Nos casos de substituição de peças sob responsabilidade da CONTRATADA: 

2.6.1 Em casos de substituição de peças que constem no rol referente á manutenção 

preventiva, a CONTRATADA deverá realizar a aquisição por suas expensas, sem qualquer custo 

adicional para a CONTRATANTE. 

2.7 Nos casos de substituição de peças sob responsabilidade da CONTRATANTE: 

2.7.1 Em casos de substituição de peças que NÃO constem no rol referente á manutenção 

preventiva, estas serão custeadas pela CONTRATANTE. 



 

 

2.7.2 Nesses casos, cabe à CONTRATADA apresentar 3 (três) orçamentos e efetuar a aquisição 

somente após a autorização da Administração, que efetuará o reembolso no prazo de 20 (vinte) 

dias, a contar da data da substituição da peça. 

2.7.3 O reembolso será efetuado no valor exato da peça adquirida, a ser comprovada pela nota 

fiscal de compra. 

2.8 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR: 

GRUPO GERADOR STEMAC 

• Motor: Scania 

• Modelo: DC16 072ª 02-13 

• GERADOR: WEG AG10 

• MODELO: 315MI20AI 35T 

• POTÊNCIA: 728/800 KVA. 

• FREQUÊNCIA 60HZ 

2.8 Mais detalhes sobre a forma de execução do serviço, encontram-se no Termo de 

Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

3.1 O presente Contrato está em consonância com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais legislações correlatas previstas no Edital. 

3.2 Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico  

nº XX/2022 e seus Anexos, Processo nº 2022/XXXXX, do qual é parte integrante e complementar, 

vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA. 

 



 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA  

A minuta deste Contrato foi aprovada pela Procuradoria Jurídica da CONTRATANTE, 

conforme parecer N° XXX/2022, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO QUANTITATIVO E DO VALOR 

5.1 O valor total deste contrato é de R$ XXXX (XXXX), conforme descrito na tabela a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 obejto xx xx xx 

 

 

CLÁUSULA SEXTA– DAS OBRIGACÕES DAS PARTES 

6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de 

modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e 

proposta da licitante; 

6.1.2 Conduzir os serviços em estrita observância à legislação trabalhistas, previdenciárias, 

tributárias, sanitárias e securitárias atinentes à execução do contrato pertinente ao objeto da 

licitação; 

6.1.3 Executar o objeto de acordo com sua PROPOSTA e com as normas e condições 

previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos 

Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância 

total ou parcial; 

6.1.4 Responsabilizar-se totalmente e integralmente, direta e indiretamente, pelos danos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 

serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 

da Administração; 

6.1.5 Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital; 



 

 

6.1.6 Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos 

produtos ou serviços que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da 

CONTRATANTE; 

6.1.7 Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 

se verifique; 

6.1.8 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por 

seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto; 

6.1.9 Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja 

sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, 

até os prazos elencados neste Termo de Referência; 

6.1.10 Utilizar, na execução de objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as 

especificações técnicas exigidas no Edital; 

6.1.11 Executar os objetos nas condições e prazos estabelecidos; 

6.1.12 Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à 

segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e 

materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes à sua 

manutenção; 

6.1.13 Registrar em Diário de Serviços todas as visitas que se verificarem, assim como 

ordens, determinação da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações; 

6.1.14 Não subcontratar o objeto do contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese. Em caso 

de subcontratação parcial, somente com a aquiescência prévia e expressa da CONTRATANTE. 

6.1.15 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de mão-de-obra qualificada; 

peças e componentes de reposição; ferramental; instrumental; transporte; supervisão de 

todos os serviços a serem executados, sem custo para a CONTRATANTE. 

6.1.16 A contratada dará a garantia que todas as peças utilizadas para garantir o presente 

contrato serão novas e originais, garantindo o perfeito funcionamento e garantia dos 

fabricantes. 

6.1.17 Havendo divergências entre alguma disposição contida neste instrumento contratual 

será feita uma avaliação para análise de qual prevalecerá, sempre visando à supremacia do 

interesse público. 



 

 

6.1.18 A CONTRATADA deverá disponibilizar as informações de seu endereço, números de 

telefone e fax, correio eletrônico e preposto/encarregado, às unidades contempladas com os 

serviços. 

6.1.19 A CONTRATADA deverá disponibilizar à respectiva unidade contemplada com os 

serviços, quando do término da manutenção preventiva e corretiva e da retirada do(s) 

equipamento(s), uma via do check-list, que deverá: 

6.1.19.1 Ser preenchida sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam 

prejudicar a sua legibilidade e autenticidade, em papel com timbre da CONTRATADA; 

6.1.19.2 Conter local, horas e datas de início e término dos trabalhos, equipamento sob 

manutenção, além da(s) peça(s) e componente(s) substituídos, com a sua quantidade, quando 

for o caso; 

6.1.19.3 Conter número sequencial de controle, estar devidamente identificada e assinada 

pelo(a) funcionário(a) da CONTRATADA; 

6.1.19.4 Conter detalhadamente os serviços realizados, a identificação do defeito, as 

providências adotadas e outras informações pertinentes, e; 

6.1.19.5 Ter o aceite e/ou autorização do(a) servidor(a) designado(a) pela respectiva unidade 

contemplada no objeto para o acompanhamento dos serviços, bem como, depois de 

constatado o bom funcionamento do(s) equipamento(s). 

6.1.19.6 Colocação em funcionamento do grupo gerador, caso esteja este inoperante, no 

início da prestação dos serviços; 

6.1.19.7 Descarte adequado, em local apropriado, das peças substituídas, devendo atender às 

normas vigentes relacionadas à segurança, meio ambiente, entre outras. 

 

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Comunicar à CONTRATADA qualquer ocorrência que vier a prejudicar o andamento do 

serviço de forma imediata 

6.2.2 Atestar a efetiva realização dos serviços, assinando o relatório de manutenção preventiva 

e/ou corretiva que será apresentado, uma vez que os serviços tenham sido realizados a contento. 

6.2.3 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade na operação e /ou 

funcionamento dos equipamentos. 



 

 

6.2.4 Não autorizar pessoas não especializadas a manusear, operar ou tentar executar reparos 

ou consertos em quaisquer dos grupos geradores, visando evitar possíveis avarias no 

equipamento. 

6.2.5 Designar um servidor para acompanhar o trabalho do técnico da CONTRATADA. 

6.2.6 Proporcionar o acesso do técnico da CONTRATADA ao equipamento e fornecer apoio 

necessário para a plena realização dos serviços. 

6.2.7 Fornecer à Contratada todas as informações necessárias sobre os equipamentos 

instalados para efeitos de cálculo de carga e projeções de expansão. 

6.2.8 Permitir o acesso dos técnicos da contratada em qualquer horário do dia em qualquer dia 

da semana (7X24), com a finalidade de realização das manutenções corretivas. 

6.2.9 Atender os técnicos da contratada em horário comercial a fim de garantir as verificações 

necessárias no ambiente (manutenção preventiva); 

6.2.10 Acompanhar, quando dentro do horário de expediente do Instituto, as manutenções 

preventivas e corretivas e assinar os relatórios; 

6.2.11 Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade 

e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente contrato; 

6.2.12 O acompanhamento, aceitação, análise técnica, recebimento e constatação da 

adequação do objeto contratado às especificações constantes do processo que deu origem à nota 

de empenho. 

6.2.13 A fiscalização não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da 

empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela 

fiscalização. 

6.2.14 Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências e 

quantidades dos serviços executados em planilha específica. 

6.2.15 Pagar o valor devido no prazo avançado. 

 



 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados nos 

termos da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

8.1 A CONTRATADA apresentará nota fiscal eletrônica para liquidação e pagamento da 

despesa pela CONTRATANTE, através de ordem bancária creditada em conta corrente no Banco 

do Estado do Pará – BANPARÁ S/A, conforme Decreto Estadual nº 877/2008, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada, pelo servidor 

designado. 

8.2 No caso de devolução da nota fiscal, o prazo de pagamento estipulado no subitem 

anterior passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos. 

8.3 O pagamento da Nota Fiscal Eletrônica somente será efetuado após a verificação da 

regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social – CND, Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço – FGTS, e demais regularidades fiscais, relativo ao mês da competência.  

8.4 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.   

8.5 A CONTRATANTE poderá, ainda, deduzir do montante a ser pago(s) valor(es) 

correspondente(s) às interrupções, atrasos ou não prestação de serviço, conforme dispõe o 

presente Contrato. 

8.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos produtos ou 

de atualização monetária por atraso de pagamento.  

8.7 O atraso no pagamento acarretará multa moratória diária de 0,3% (zero vírgula três por 

cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada, limitado a 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, mediante provocação da CONTRATADA, e mediante aprovação do Ordenador de 

Despesa da CONTRATANTE. 

8.8 A CONTRATANTE efetuará os pagamentos mediante Ordem Bancária e para tanto, a 

CONTRATADA deverá informar no documento de cobrança, o nome e o número do banco, a 

agência e conta corrente onde será creditado o pagamento. A Conta Corrente somente deverá 



 

 

estar em nome da CONTRATADA, de acordo com o Decreto Estadual n° 877, de 31 de março de 

2008. 

8.9 Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser 

efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas no empenho, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

8.10 Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a CONTRATANTE poderá aplicar, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalidades decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93. 

8.11 O valor do contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta ou do efeito financeiro 

resultante do reajuste anterior. 

8.12 O reajuste somente será concedido após análise pelo setor competente e mediante 

comprovação por parte da Contratada e desde que solicitada. 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

9.1 O material será recebido da seguinte forma: 
 

9.1.1 Definitivamente – após a verificação da realização dos servios e consequente aceitação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

9.2 Serão rejeitados, no todo ou em parte, os s e r v i ç o s  o u  materiais que não 

atenderem as especificações técnicas ou qualidades exigidas, conforme dispõe o art. 76, da Lei n.º 

8.666/93. 

9.3 A CONTRATADA deverá remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em 

desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em 

decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no 

prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente. 

9.4 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será 

realizado por servidor devidamente designado. 

9.5 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 



 

 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o Instituto poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

10.1.1 Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 

contrarrecibo do representante legal da empresa, no caso de pequenas falhas e/ou 

irregularidades, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas, que só serão aceitas mediante análise da Administração; 

10.1.2 Multa no atraso injustificado na entrega do objeto licitado ao CONTRATANTE após a data 

preestabelecida, quando do envio dos dados, e/ou as obrigações parciais estabelecidas neste 

edital, sujeitará ao CONTRATADO a multa, na forma estabelecida a seguir: 

10.1.2.1 Até 30 (trinta) dias, após o prazo citado acima, multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) 

ao dia;  

10.1.2.2 Após o prazo citado no subitem anterior, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 

dia; configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato; 

10.1.2.3 As multas a que se referem os subitens acima incidem sobre o valor global do produto 

que deveria ser entregue e será deduzido no pagamento da Nota Fiscal, sem embargo de 

indenização dos prejuízos porventura causados ao Instituto. 

10.2 Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 

e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta: 

10.2.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

10.2.2 não entregar a documentação exigida no edital; 

10.2.3 apresentar documentação falsa; 

10.2.4 causar o atraso na execução do objeto; 



 

 

10.2.5 não mantiver a proposta; 

10.2.6 falhar na execução do contrato; 

10.2.7 fraudar a execução do contrato; 

10.2.8 comportar-se de modo inidôneo; 

10.2.9 declarar informações falsas; e 

10.2.10 cometer fraude fiscal. 

10.3 A sanção de multa poderá ser aplicada a CONTRATADA juntamente à de impedimento de 

licitar e contratar estabelecida neste documento. 

10.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação.  

10.5 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA. 

10.6 Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 

diferença será descontada da garantia contratual, se for o caso. 

10.7 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial. 

10.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

10.9 Caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte para o pagamento das 

multas, esta deve ser complementada no prazo de até 05 (cinco) dias, contado da solicitação da 

CONTRATANTE. 

10.10 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos legais. 

10.11 Também ficam sujeitas às penalidades do artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 

10.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 



 

 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

10.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Sistema Integrado de 

Materiais e Serviços (SIMAS). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A inexecução e recisão do contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93. 

11.2 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 

12.1 A contratada deve garantir que todas as peças, componentes ou insumos a serem 

repostos no âmbito do presente contrato sejam novos e originais, assegurando o perfeito 

funcionamento dos equipamentos e a garantia dos fabricantes; 

12.2 Para resolução dos problemas constatados em manutenção preventiva e atendimento 

dos chamados de manutenção corretiva abertos perante a CONTRATADA, os prazos serão os 

seguintes: 

12.3 Tempo de atendimento de chamados de manutenção corretiva emergenciais: até 04 

(quatro) horas contadas a partir da abertura do chamado. 

12.4 Resolução do problema: 24 (vinte e quatro) horas úteis, para manutenção corretiva; 

12.5 Resolução do problema: 05 (cinco) dias para manutenção preventiva; 

12.6 Retirada do equipamento: 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação 

respectiva unidade contemplada nos serviços; 

12.7 Reinstalação: até 48 (quarenta e oito) horas. 



 

 

12.8 Os prazos a que tratam os incisos anteriores poderão ser prorrogados, desde que 

devidamente justificado por escrito pela CONTRATADA, mediante aceitação da respectiva 

unidade. 

12.9 Caso a solução do problema demande tempo superior aos limites ora estipulados, a 

CONTRATADA deverá providenciar meios que supram as necessidades de energia para os locais 

onde se encontram instalados os geradores, a suas expensas, para que não haja 

12.10 prejuízo ao serviço e seus usuários, inclusive, sendo o caso, com a substituição 

temporária do gerador, por outro de igual capacidade; 

12.11 Define-se como tempo de resolução o período compreendido entre o horário de 

comunicação do chamado feito pela respectiva unidade contemplada nos serviços e o horário do 

término da solução, desde que o equipamento tenha ficado em condições normais de operação. 

12.12 Os prazos para início de atendimento e para conclusão dos serviços são os mesmos para 

finais de semanas e feriados, visto que os equipamentos objeto das manutenções são de vital 

importância para o funcionamento dos locais onde se encontram instalados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes do Contrato 

constarão no orçamento aprovado pelo CONTRATANTE para o exercício corrente e subsequente, 

como a seguir especificado: 

 Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciaria Do Estado Do Pará; 

 Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção de Gestão; 

 Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações 

Administrativas; 

 Fonte de recursos: 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela 

Administração Indireta; e 

 Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA PUBLICIDADE 

O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado, 

em conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º, da Constituição do Estado do Pará. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS  

O presente instrumento será regido pelas normas de Direito Público, sendo aplicado 

supletivamente, nos casos omissos, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, nos termos do art. 54 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CÓPIAS  

Do presente contrato serão extraídas as seguintes cópias: 

a) Uma para a CONTRATANTE; 

b) Uma para a CONTRATADA; 

c) Uma, em extrato, para publicação no Diário Oficial do Estado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista 

neste intrumento e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte integrante 

deste instrumento, no que não o contrariar. 

17.2 A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em 

nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para se isentar de 

responsabilidade pela correta execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

É competente o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir 

questões oriundas deste contrato. 



 

 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 

(duas) vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belém, XX de XXXXXX de 2022. 

 

____________________________________________________ 

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA 
CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

FRANKLIN JOSÉ NEVES CONTENTE 
CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

CONTRATADA       CONTRATANTE 

_____________________________   _________________________________ 

Nome/CPF:        Nome/CPF: 

 

 

 

 
 
 
 


