
 

 

 

                                                               EDITAL 

    COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 08/2019 
Processo Administrativo n° 2019/394669 

 
 O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, 

torna público para ciência dos interessados, que realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA através de sua 

Coordenadora de Disputa JEANE NASCIMENTO ABDON WANDERLEY, Portaria de designação nº 172 de 

27/06/2019 e por determinação do Decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, o qual institui o sistema de 

cotação eletrônica de preços para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor por 

dispensa de licitação em razão do valor previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, as hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor são as previstas nos incisos I e II e 

§ 3º do art. 29 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, conforme relatado no Decreto Nº 

2.314/2018, a Resolução nº. 001/2010, Instrução Normativa nº 01/2012, e as demais legislações correlatas 

e exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 

A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por uma coordenadora, por meio da 

Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases a ser 

realizada no dia 09/10/2019 às 09h na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e 

divulgada no www.compraspara.pa.gov.br. 
 

2. OBJETO 

Aquisição de 02 (Duas) baterias selada, estacionaria, chumbo acido, 12V x 165A, com serviço de 

instalação, correção, com Mão de Obra. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Poderão participar da presente Cotação os interessados que estejam cadastrados e habilitados junto à 
SEAD e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital, sendo que o não atendimento de 
quaisquer das condições implicará na inabilitação ou desclassificação da proposta. 

 
4. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros 
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do(s) 
produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os custos necessários à entrega do objeto desta cotação 
em perfeitas condições de uso. 

 

4.1. A validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura da mesma. 
 

4.2.  O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e das especificações do serviço previstas neste edital. 

4.3.  A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do anexo II, devendo constar os preços 
unitários e totais e o preço total. 

4.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

http://web.banparanet.com.br/cotacao
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5. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
5.1.  Será considerado vencedor da Cotação Eletrônica de Preços aquele que apresentar, durante o 

período da Cotação, o lance de Menor Preço Global, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que 
atenda às respectivas especificações e condições do presente Edital. 

5.2. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto da cotação eletrônica. 
5.3. Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos técnicos previstos neste 

Termo de Referência, contiver o MENOR PREÇO GLOBAL para a execução do objeto. 
 

6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 
 

A empresa declarada vencedora deverá enviar para o e-mail licitacoes@igeprev.pa.gov.br, no tempo 
estabelecido durante a sessão eletrônica, os documentos relacionados abaixo: 

a) Proposta, em folha timbrada da empresa, de acordo com o preço final, com os seguintes dados: 
razão social completa da empresa, nº CNPJ, nº Inscrição Estadual, endereço, identificação do 
responsável pela empresa (nome e CPF), telefone, fax, e-mail e dados bancários atuais; 

b) Prova de regularidade de situação perante o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
c) Prova de regularidade relativa à seguridade social, fornecida pelo INSS ou pela Receita Federal; 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, contemplando todos os 

tributos de competência nas três esferas de governo, da sede do licitante; 
e) Declaração de caracterização como microempresa ou empresa de pequeno porte, em folha timbrada 

da empresa, se for o caso. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme artigo 642-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), artigo 27, inciso IV e artigo 29, inciso V da Lei 8.666/93. 
g) Apresentar atestado em nome da licitante, emitido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, comprovando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da presente 
cotação eletrônica, demonstrando que a licitante executou ou possui serviços a serem contratados. 

6.1 As certidões mencionadas nas alíneas “b” a “f” poderão ser substituídas pelo Certificado de Registro 
Cadastral do Estado - CRC fornecido pela SEAD, desde que a validade das certidões constantes do 
cadastro esteja em vigor na data marcada para a realização da sessão. 

 
 

7. DO PAGAMENTO 
7.1.  O pagamento correrá a conta de recursos próprios do IGEPREV e será efetuado no prazo de até 30 

(trinta) dias, após o aceite do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, por meio 
de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, a qual deverá ser no Banco do 
Estado do Pará – BANPARÁ, conforme Decretos Estaduais números 877 e 878, de 31 de março de 
2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008. 

7.2. Será emitida Nota de Empenho de despesa, em substituição do instrumento de contrato, em favor 
da empresa vencedora, consoante lei 8.666/93, art. 62. 

 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 
8.1.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

8.2.  As normas que disciplinam esta disputa eletrônica serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação, e os casos não previstos neste Edital 
serão decididos pela Coordenadora da disputa. 
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8.3. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital, e Legislação informada no preâmbulo do mesmo, os quais regulamentam este 
procedimento; 

8.4. A garantia, tanto do material quanto do serviço, vinculam-se a proposta apresentada não 
podendo ser inferior à garantia legal de 90 dias, conforme Lei 8.078/90, art. 26, Inciso II. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

9.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública da cotação eletrônica constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, 
sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 
 

Compõe o edital: 
Anexo I - Termo de referencia 
Anexo II - Proposta de preços 

 

Belém, 07 de outubro de 2019. 
 
 
 

  JEANE NASCIMENTO ABDON WANDERLEY 
Coordenadora de Disputa da Cotação Eletrônica 

IGEPREV-PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 Cotação Eletrônica nº. 08/2019 

Processo nº. 2019/39466 
1. OBJETO 
   
   O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 02 (Duas) BATERIA SELADA, ESTACIONARIA, 
CHUMBO ACIDO, 12V X 165A, com serviço de Instalação ,  correção, com Mão de Obra . Objetivando o 
atendimento das necessidades do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Tal aquisição e manutenção do gerador faz-se necessário para manter o bom funcionamento do mesmo, e 
como isso não venhamos a ter problemas nos equipamentos do Igeprev.  
    
3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 
 

Cod. Simas Descrição Quantidade Serviços 

192750-7 
BATERIA SELADA, ESTACIONARIA, CHUMBO 
ACIDO, 12V X 165Ah , Garantia de 1 ano. 

2 

Instalação, 
correção, com 
Mão de Obra. 

Despesa de atendimento / Serviço instalação e correção dos 
sistemas de funcionamento com mão de obra especializada em 

manutenções de gerador de grande porte( motor  Scania Gerador –
WEG, potencia 800KVA),  garantia de 90 dias para execução de  

serviços de instalação. 

1 

 
4. DO PRAZO DE PAGAMENTO 
    O pagamento será realizado em até 05 (Cinco) dias úteis, a partir da entrega do material e realização 
serviços de instalação juntamente com a nota fiscal no IGEPREV.. 
5. DO LOCAL DE ENTREGA 

  A entrega deverá ocorrer no horário de 08h as 16h, de segunda a quinta e de 08h às 14h, 

às sextas, exceto feriados no local de atendimento no seguinte endereço: 

Av. Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré, CEP 66.040-020, em Belém/Pa. (entre Av. 

Magalhães Barata e Av. Gentil Bittencourt). 

6. DA INSTALAÇÃO  
   O serviço de instalação dos objetos deverá ser realizada na sala do gerador (sub-solo)  do IGEPREV, no 
horário de 08h as 16h, de segunda a quinta e de 08h às 14h, às sextas.  
7. DA PROPOSTA 
    O preço proposto deverá computar todos os custos necessários à entrega do objeto desta PROPOSTA, bem 
como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste termo de referência.   
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, o CONTRATANTE 
deverá:  
 
8.1. Permitir o acesso da CONTRATADA nos locais de entrega dos materiais, quando da execução do serviço, 



 

 

respeitado as normas internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE;  
 
8.2. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do serviço, determinando, de 
imediato, as providências necessárias à sua regularização;  
 
8.3. Acompanhar e fiscalizar rigorosamente o cumprimento deste termo de referência, verificando a qualidade 
do fornecimento executado;  
 
8.4. Rejeitar qualquer fornecimento considerado insatisfatório, determinando que seja refeito no prazo a ser 
estipulado pela fiscalização do contrato;  
8.5. Efetuar o pagamento do fornecimento executado, conforme condições estabelecidas no Termo de 
Referência, e conferir as notas fiscais, atestando-as;  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
    Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a CONTRATADA 
deverá:  
9.1. Cumprir tudo o que dispõe este Termo de Referência, incluindo os prazos e os procedimentos a serem 
adotados na execução do fornecimento dos serviços, mão de obra especializada e entrega dos materiais, com 
suas respectivas garantias. 
9.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do termo de referência, sem a prévia anuência do 
CONTRATANTE;  
9.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado;  
9.4. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços;  
9.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente;  
 
10. PENALIDADES  
10.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, 
no Decreto n.º 5.450/2005, a ser aplicada pela autoridade competente do IGEPREV, conforme a gravidade do 
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.  
 
Belém (PA), 21/08/2019 
 
 

Kelly Negrão Lima 

Gerente de Suporte Administrativo 
Responsável pelo Termo de referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº xxx/2019 

Processo nº 2019/394669 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Alcindo Cacela, 1962 – Bairro Nazaré. 
Belém (PA) - CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3506 

 
 

1 - OBJETO DA PROPOSTA – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ITEM Especificação Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 
BATERIA SELADA, ESTACIONARIA, CHUMBO ACIDO, 
12V X 165Ah , Garantia de 1 ano. 

2 
  

 

 
02 

Despesa de atendimento / Serviço instalação e 
correção dos sistemas de funcionamento com mão 
de obra especializada em manutenções de gerador 
de grande porte( motor Scania Gerador –WEG, 
potencia 800KVA), garantia de 90 dias para 
execução de serviços de instalação. 

 

 
1 

  

TOTAL   

 
 

1.1 – PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
 

1.2 – PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 

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, tributos, taxas e contribuições. 
 

2 - DADOS BANCARIOS 
- Banco: xxx 
- Agencia: 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. 

 
 
 
 
 
 
 


