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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.

003/2017SAAEP.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA E
RURAL, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

RECIBO DE EDITAL

A empresa ___________________________________________________, inscrita no
CNPJ Nº. __________________________-_______, retirou o edital de Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Nº. 003/2017SAAEP e deseja ser informada de quaisquer
alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações ao edital através do e-mail:
_____________________________.

__________________, aos _____ de _____ de 2017.

_________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A COORDENADORIA DE
LICITAÇÃO E CONTRATOS DO SAAEP PELO E-MAIL:
licitacao@saaep.com.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 003/2017SAAEP

PREÂMBULO

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP,
mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº. 0188, de 13 de Março de 2017, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na
modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo menor preço por lote, nos termos da Lei nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 7.892 de
23 de Janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto
Municipal Nº. 071, de 24 de janeiro de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

• Encaminhamento da proposta de preços: a partir da publicação no sítio www.licitacoes-

e.com.br, até às 08h30min do dia 20 de julho de 2017 (horário oficial de Brasília).

• Abertura das propostas: às 09h00min do dia 20 de julho de 2017 (horário oficial de Brasília)

• Local: www.licitacoes-e.com.br.

Constituem este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas alternativos de abastecimento de água da zona
urbana e rural, no município de Parauapebas, estado do Pará, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela
constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

2.1. O órgão gerenciador do será o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas –
SAAEP.

www.licitacoes-
www.licitacoes-e.com.br
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993,
no Decreto nº 7.892, de 2013 e Decreto Municipal Nº. 071/2014.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.

3.6.1.Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DO ACESSO E ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO
4.1. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital serão dirimidas por escrito, pelo

Pregoeiro, mediante requerimento dos interessados, apontando de forma clara e objetiva as
falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, através do e-mail:
licitacao@saaep.com.br no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
abertura da seção pública;

4.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio eletrônico, devidamente

mailto:licitacao@saaep.com
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instruídas contendo a modalidade e o número desta licitação, assinatura, endereço, razão
social da empresa e telefone para contato.

4.3. Para todas as referências neste edital será observado o horário de Brasília;
4.4. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, sendo
conduzido pelo Pregoeiro, que cuidará do seu processamento e julgamento;

4.5. Para participação ou simples acompanhamento, o interessado deverá acessar a página
http://www.licitacoes-e.com.br ou http://www.bb.com.br item “Licitações”, onde se
encontra o link para o sistema de licitações eletrônicas.

4.6. Após a abertura da sessão fica vedado à comunicação entre as licitantes participantes,
pregoeiro e equipe de apoio por qualquer outro meio de comunicação que não seja o
sistema eletrônico de licitações, sendo permitida a comunicação somente após o
encerramento da etapa de lances;

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, sítio www.licitacoes-e.com.br.

5.2. O credenciamento é de total responsabilidade da licitante e deverá ser providenciado em
qualquer agência do Banco do Brasil S/A (Provedor do sistema).

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. 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 órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou que obedeçam as condições de
habilitação estabelecidas no item 10 do edital.

6.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.3. Nos lotes referentes à aquisição de bens de consumo divisíveis, será atribuída cota
reservada a ME, EPP, nos termos do Art.48, inciso III da Lei Complementar nº. 123/2006.

http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.bb.com.br
www.licitacoes-e.com.br
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6.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

6.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

6.4.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

6.4.4. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

6.4.5. Pessoas jurídicas qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público – OSCIP, se atuarem nesta condição;

6.4.6. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos
sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa
sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei n.º 8.443/1992,
observado o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados.

6.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá juntar a proposta de
preços, sob pena de desclassificação, às seguintes declarações:

6.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
Arts. 42 a 49;

6.5.1.1. A falta de presente declaração, apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123,
de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;

6.5.2. 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;

6.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.5.4. 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;

6.5.5. Que nos preços das propostas estão incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas,
transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza,
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais
sendo válido pleitear a esse título;

6.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente.
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7. ENVIO DAS PROPOSTAS

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

7.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.

7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.4. Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.6. O licitante deverá enviar sua proposta através do sistema eletrônico, devendo a mesma
conter as seguintes informações:

7.6.1. Valor unitário por item e total, expresso, numericamente e por extenso, em Real
(R$), com 02 (duas) casas decimais;

7.6.2. Ser apresentada em papel timbrado ou personalizado, contendo razão social
completa da licitante, digitada em língua portuguesa, com valores em moeda corrente
nacional, com clareza, sem emendas, borrões ou rasuras, com suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo representante. Deverá, conter, ainda, endereço, telefone, fax,
endereço eletrônico, número do CNPJ, dados bancários, número da licitação, data de
abertura, etc.

7.6.3. Conter todos os itens do lote em que a empresa for participar suas respectivas
quantidades, preços unitário e total, conforme anexo I (Termo de referência) deste Edital
também devendo constar, de forma clara, as especificações dos itens cotados;

7.6.4. Prazo de entrega dos serviços/produtos será conforme descrito no Anexo I – Termo
de Referência, a contar do recebimento da Ordem de Compras/Serviços;

7.6.5. O local de entrega dos serviços será designado de acordo com a necessidade do
SAAEP e os produtos deverão ser entregues no endereço na Rua Rio Dourado S/Nº. Bairro
Beira Rio, Parauapebas, Pará, CEP: 68.515-000;

7.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos serviços.
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7.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentação.

7.9. Deverá apresentar juntamente com a proposta composição de custos unitários
justificando o custo proposto.

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total lote.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

8.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três
(3) segundos.

8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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8.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa
e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

8.14. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006.

8.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte,
microempreendedor individual e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

8.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.

8.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou
sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade
cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio
para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

8.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

8.19.1. Produzidos no País;
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8.19.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

8.19.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.

8.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.

9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

9.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

9.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

9.7. O licitante que apresentar as propostas fora dos padrões estabelecidos neste edital terá
sua proposta desclassificada.

9.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
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10. DA HABILITAÇÃO

10.1. 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:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

10.1.3. 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).

10.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica.

10.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

10.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 03 (três) horas, documento válido que comprove
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº
123, de 2006.

10.2.3. Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, para
comprovar a inexistência de servidores do SAAEP na relação de sócios.

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica, à Regularidade Fiscal:

10.4. Habilitação jurídica:

10.5. Habilitação jurídica:

10.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM
nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo da empresa e estatuto e contrato social em vigor
(última alteração), devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seu (s) administrador (es);

10.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

10.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: declaração de
enquadramento ou reenquadramento devidamente registrada na Junta Comercial ou
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

10.6. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

www.portaldoempreendedor.gov.br
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10.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

10.6.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.6.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto da licitação;

10.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante;

10.6.7. Alvará de localização de funcionamento relativo ao domicílio ou sede do
licitante;

10.6.8. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto da licitação;

10.6.9. Prova de regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou sede do
licitante;

10.6.10. Licença de operação ambiental, ou documento equivalente;

10.6.11. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;

10.6.12. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

10.7. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira deverão apresentar a
seguinte documentação:

10.7.1. 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;
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10.7.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;

10.7.2. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.7.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço;

10.7.4. Caso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro reserva-se o direito de
efetuar os cálculos;

10.7.5. Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente;

10.7.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

10.7.7. Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

a) registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b) publicados em Diário Oficial; e ou

c) publicados em jornal de grande circulação;

10.7.8. Sociedades limitada (LTDA):

a) fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário;

10.7.9. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123/2006
– Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

a) fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário
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10.7.10. Sociedade criada no exercício em curso:

a) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado do Termo de Abertura do
Livro Diário;

10.7.11. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinadas
por contador ou técnico devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade (CRC)

10.7.12. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % do
valor estimado da contratação.

10.7.13. Certidão negativa de falência ou concordata, ou de execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica/física, acompanhada da certidão
da respectiva corregedoria onde conste o número cartórios de distribuição das ações de
Falência e Concordata existentes na comarca do licitante - sendo que no caso de existir
mais de um Cartório de Distribuição, o licitante deverá apresentar certidão negativa
expedida por cada Cartório existente;

10.7.14. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:

10.7.14.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características
compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado da
Certidão de Acervo Técnico (CAT) correspondente;

10.7.14.2. Certidão de registro e quitação do CREA da pessoa jurídica e da pessoa
física responsável pela empresa;

10.8. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser juntada à
documentação:

10.8.1. Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos
da Lei 8.666/93;

10.8.2. Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do
art. 58 da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da homologação judicial
do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial.

10.8.3. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial devem
demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira, como
qualquer licitante;
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10.8.4. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados pelos licitantes, após o encerramento da etapa de lances, no
prazo de até 03 (três) horas após convocação do pregoeiro e em conformidade com o
melhor lance ofertado. O envio da documentação poderá ser por meio do e-mail:
licitacao@saaep.com.br ou fac-símile (94) 3346-7261 com posterior encaminhamento do
original ou cópia autenticada por cartório ou servidor da administração pública em até
três dias uteis a contar do encerramento da fase de lances. Na mesma ocasião deverá ser
remetida a proposta de preço (já contemplando os preços após os lances ofertados), com
suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo representante legal;

10.8.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á a do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de
expediente normal.

10.8.6. O endereço para envio das documentações é: Sede Administrativa do SAAEP
(Prédio da SEMOB), Sala da Licitação, Rua Rio Dourado S/N, Bairro Beira Rio,
Parauapebas, Pará, CEP: 68.515-000.

10.8.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

10.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

10.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

10.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

10.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

mailto:licitacao@saaep.com
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11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. 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.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar
a regularização fiscal, 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.

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

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no sistema, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de vinte minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso;

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
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12.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Após a homologação, a empresa vencedora da presente licitação será regularmente
convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, para assinatura da Ata de Registro de
Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

14.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única
vez, desde que solicitado por escrito pela empresa vencedora antes do encerramento do prazo
Inicial, mediante justificativa aceita pelo SAAEP.

14.3. Nos casos em que seja necessário encaminhar a Ata de Registro de Preços para
assinatura via remessa postal ou e-mail, o prazo para retorno da mesma devidamente assinada
contará após a confirmação de seu recebimento por parte da empresa vencedora.

14.4. Quando a empresa vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
cominações legais a ela impostas neste Edital, é facultado ao SAAEP registrar os preços das
demais licitantes, na ordem de sua classificação, mantido o preço da classificada em primeiro
lugar.

14.5. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua
assinatura.

14.6. O SAAEP não se obriga a contratar os itens constantes na Ata de Registro de Preços,
nem as quantidades registradas.

14.7. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer integrante da administração
Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao SAAEP, cabendo à
empresa detentora do preço registrado a aceitação ou não do fornecimento, desde que este não
prejudique as obrigações assumidas anteriormente, sendo que:
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a) O órgão não participante, após a autorização, deverá efetivar a contratação solicitada em
até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;

b) O quantitativo decorrente das adesões não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.

14.8. Durante a vigência da Ata os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese de
redução de preços para fazer jus aos praticados no mercado e nos casos do art. 65, inciso II,
alínea “d” da Lei n.º 8.666/93, desde que requeridas antes da convocação para assinatura do
contrato, sendo facultado à administração, neste caso, o cancelamento dos preços registrados e
a abertura de nova licitação.

14.9. A empresa vencedora terá o registro de seu preço cancelado da Ata, quando:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;

c) Por razões de interesse públicos devidamente motivados e justificados;

d) Não cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não assinar, no prazo estipulado, os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços;

f) Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos contratos dela decorrentes;

g) Quando a licitante comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de
Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior homologado o
resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

15.1. As licitantes poderão subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado para as
microempresas e empresa de pequeno porte, de preferência sediadas localmente, devendo
apresentar declaração de concordância, sob pena de desclassificação;
15.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar
indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e/ou serviços a serem fornecidos
e respectivos valores;
15.3. No momento da habilitação, deverá ser apresentada a documentação de regularidade fiscal
da(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte a ser(em) subcontratada(s), devendo ser



21

mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo
para regularização previsto no Art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006.
15.4. A empresa contratada compromete-se alternativamente:

a) a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis;
b) a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada.

15.5. A responsabilidade da contratada pela padronização, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratação.
15.6. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

I - microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada;
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n. 8.666/93;
III – consórcio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno porte com
participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

15.7. Não haverá exigência de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas
específicas.
15.8. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização).

16.2. O prazo de vigência da contratação poderá ser prorrogado na forma do art. 57, inciso II, da
Lei n° 8.666/ 93, por se tratar de serviços a serem executados de forma contínua.

16.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16.4. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso,
pela Administração.

17. DO REAJUSTE
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17.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.

20.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.

20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

20.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF e/ou
regularidade fiscal da contratada para fins de verificação da manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.

20.7. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

20.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
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inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

20.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

20.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

20.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)/365 I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Apresentar documentação falsa;

21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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21.1.5. Não mantiver a proposta;

21.1.6. Cometer fraude fiscal;

21.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

21.1.8. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.

21.4. 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.

21.5. Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das
penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado pode ser submetido,
assim como o rito do procedimento administrativo para sua aplicação, estão dispostos no art.
7° da Lei nº 10.520, de 2002, subsidiariamente na Lei 8.666, art. 86 e 87.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer Licitante
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, no horário de
08h00min às 18h00min (Horário de Brasília).

22.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

22.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da
proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

22.4. Os pedidos de esclarecimentos 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, no e-mail licitacao@saaep.com.br.

22.5. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro por meio do site
ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas
pelo Pregoeiro.

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

mailto:licitacao@saaep.com


25

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo Pregoeiro.

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

23.7. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.8. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

23.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Parauapebas, localizado no prédio “SEMOB” (1º andar) na Rua Rio Dourado, s/nº, Bairro Beira
Rio, Parauapebas/PA, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 1400min, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados

24. ANEXOS DO EDITAL

www.licitacoes-e.com.br
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24.1. Constituem anexos deste edital e fazem parte integrante:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO;

Parauapebas (PA), 10 de julho de 2017.

DIOGO CUNHA PEREIRA
Pregoeiro do SAAEP
Portaria Nº. 0188/2017
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERENCIA Data: 12/05/2017

OBJETO

Registro de preços para futura contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas alternativos de
abastecimento de água na zona urbana e rural no município de
Parauapebas, serviços especializados em rebobinagem de motores
elétricos dos equipamentos que compõem estes sistemas alternativos,
para atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Parauapebas – SAAEP.

INSTITUIÇÃO: SAAEP RESPONSÁVEL Leônidas Pereira Brito

1. APRESENTAÇÃO
1.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas é uma autarquia da
administração indireta do Município de Parauapebas, cujo objetivo é promover os
serviços de Captação, Tratamento e distribuição de água potável de qualidade para a
população do município, competindo a ele também proceder ao envase para distribuição
junto aos órgãos públicos municipais, contribuindo assim para a diminuição de gastos
públicos e melhoria da qualidade de vida dos servidores municipais e da comunidade de
uma forma geral.

2. OBJETO:

2.1. Trata o presente instrumento de definir regras para realização de procedimento de
licitação cujo objeto é a futura contratação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos sistemas alternativos de abastecimento de água na zona urbana e rural no
município de Parauapebas, serviços especializados em rebobinagem de motores
elétricos dos equipamentos que compõem estes sistemas alternativos, para atendimento
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.

3. Especificações técnicas e quantitativas: Conforme Planilha de Quantidades e
Preços abaixo:

LOTE 1 Motores elétricos: serviços de desmontagem, rebobinagem do estator, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1.1 Motor elétrico monofásico de 0,5 cv Serviço 5,00 240,78 1.203,90
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1.2 Motor elétrico monofásico de 1 cv Serviço 5,00 296,62 1.483,10
1.3 Motor elétrico monofásico de 1,5 cv Serviço 5,00 623,41 3.117,05
1.4 Motor elétrico monofásico de 2 cv Serviço 5,00 632,50 3.162,50
1.5 Motor elétrico monofásico de 3 cv Serviço 7,00 699,69 4.897,83
1.6 Motor elétrico monofásico de 4 cv Serviço 6,00 755,49 4.532,94
1.7 Motor elétrico monofásico de 5 cv Serviço 5,00 922,90 4.614,50
1.8 Motor elétrico monofásico de 7,5 cv Serviço 3,00 1.179,57 3.538,71
1.9 Motor elétrico monofásico de 10 cv Serviço 7,00 1.862,59 13.038,13

1.10 Motor elétrico trifásico de 0,5 cv Serviço 6,00 380,61 2.283,66
1.11 Motor elétrico trifásico de 1 cv Serviço 7,00 410,47 2.873,29
1.12 Motor elétrico trifásico de 1,5 cv Serviço 6,00 484,84 2.909,04
1.13 Motor elétrico trifásico de 2 cv Serviço 7,00 536,53 3.755,71
1.14 Motor elétrico trifásico de 3 cv Serviço 7,00 618,86 4.332,02
1.15 Motor elétrico trifásico de 4 cv Serviço 7,00 820,59 5.744,13
1.16 Motor elétrico trifásico de 5 cv Serviço 7,00 847,75 5.934,25
1.17 Motor elétrico trifásico de 6 cv Serviço 8,00 1.012,98 8.103,84
1.18 Motor elétrico trifásico de 7,5 cv Serviço 5,00 1.134,70 5.673,50
1.19 Motor elétrico trifásico de 10 cv Serviço 7,00 1.251,16 8.758,12
1.20 Motor elétrico trifásico de 12,5 cv Serviço 7,00 1.540,19 10.781,33
1.21 Motor elétrico trifásico de 15 cv Serviço 9,00 1.603,01 14.427,09
1.22 Motor elétrico trifásico de 20 cv Serviço 7,00 2.244,81 15.713,67
1.23 Motor elétrico trifásico de 25 cv Serviço 7,00 2.679,95 18.759,65
1.24 Motor elétrico trifásico de 30 cv Serviço 10,00 3.668,65 36.686,50
1.25 Motor elétrico trifásico de 40 cv Serviço 10,00 4.641,87 46.418,70
1.26 Motor elétrico trifásico de 50 cv Serviço 5,00 5.343,06 26.715,30
1.27 Motor elétrico trifásico de 60 cv Serviço 7,00 7.729,64 54.107,48
1.28 Motor elétrico trifásico de 175 cv Serviço 10,00 15.655,41 156.554,10
1.29 Motor elétrico trifásico de 250 cv Serviço 5,00 19.096,52 95.482,60
1.30 Motor elétrico trifásico de 300 cv Serviço 5,00 25.418,14 127.090,70

TOTAL GERAL LOTE 01 692.693,34

LOTE 2 Serviço de desmontagem, limpeza, substituição dos rolamentos montagem e testes
finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
2.1 Motores elétricos de 0,5 até 10 cv Serviço 20,00 R$ 506,44 R$ 10.128,80
2.2 Motores elétricos de 10 até 20 cv Serviço 13,00 R$ 548,85 R$ 7.135,05
2.3 Motores elétricos de 20 até 30 cv Serviço 15,00 R$ 721,44 R$ 10.821,60
2.4 Motores elétricos de 40 cv Serviço 8,00 R$1.085,19 R$ 8.681,52
2.5 Motores elétricos de 50 cv Serviço 7,00 R$ 1.271,22 R$ 8.898,54



29

2.6 Motores elétricos de 60 cv Serviço 6,00 R$ 1.663,98 R$ 9.983,88
2.7 Motores elétricos de 175 cv Serviço 8,00 R$ 3.792,54 R$ 30.340,32
2.8 Motores elétricos de 250 cv Serviço 10,00 R$ 4.452,12 R$ 44.521,20
2.9 Motores elétricos de 300 cv Serviço 10,00 R$ 6.034,87 R$ 60.348,70

TOTAL GERAL LOTE 2 R$ 190.859,61

LOTE 3 Serviço de desmontagem, limpeza, recuperação dos eixos montagem e testes finais.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
3.1 Motores elétricos de 0,5 até 10 cv Serviço 9,00 R$ 506,57 R$ 4.559,13
3.2 Motores elétricos de 10 até 20 cv Serviço 10,00 R$ 534,88 R$ 5.348,80
3.3 Motores elétricos de 20 até 30 cv Serviço 10,00 R$ 649,67 R$ 6.496,70
3.4 Motores elétricos de 40 cv Serviço 7,00 R$ 860,55 R$ 6.023,85
3.5 Motores elétricos de 50 cv Serviço 6,00 R$ 953,18 R$ 5.719,08
3.6 Motores elétricos de 60 cv Serviço 7,00 R$ 1.190,65 R$ 8.334,55
3.7 Motores elétricos de 175 cv Serviço 8,00 R$ 2.764,48 R$ 22.115,84
3.8 Motores elétricos de 250 cv Serviço 7,00 R$ 3.091,88 R$ 21.643,16
3.9 Motores elétricos de 300 cv Serviço 10,00 R$ 4.093,18 R$ 40.931,80

TOTAL GERAL LOTE 3 R$ 121.172,91

LOTE 4 Serviços de manutenção, recuperação de bombas das ETE's
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
4.1 Recuperação do estator Serviço 10,00 R$ 3.348,33 R$ 33.483,30
4.2 Substituição do kit de retentores Serviço 10,00 R$ 4.526,00 R$ 45.260,00
4.3 Recuperação dos eixos e induzidos Serviço 10,00 R$ 3.606,33 R$ 36.063,30

TOTAL GERAL LOTE 4 R$ 114.806,60

LOTE 5 Serviço compressores de ar. (semi-industrial monofásico até 500lts, trifásico 220v até 500
lts e trifásico 220v até 6500lts)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

5.1 Reforma/manutenção quadro de
comando Unidade 5,00 R$ 7.595,00 R$ 37.975,00

5.2 Serviço de reforma motor elétrico Unidade 5,00 R$ 7.595,00 R$ 37.975,00
5.3 Serviço de reforma Instrumento Unidade 5,00 R$ 7.595,00 R$ 37.975,00
5.4 Serviço de reforma cabeçote Unidade 5,00 R$ 7.491,67 R$ 37.458,35

TOTAL GERAL LOTE 5 R$ 151.383,35

LOTE 6 Serviço de manutenção/ reforma comando elétrico
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL



30

6.1 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de 1
a 20 A

Serviço 26,00 R$ 64,48 R$ 1.676,48

6.2 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
20 a 40 A

Serviço 26,00 R$ 64,48 R$ 1.676,48

6.3 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
40 a 63 A

Serviço 20,00 R$ 64,48 R$ 1.289,60

6.4 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
63 a 80 A

Serviço 20,00 R$ 205,39 R$ 4.107,80

6.5 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
80 a 100 A

Serviço 20,00 R$ 237,06 R$ 4.741,20

6.6 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
100 a 125 A

Serviço 13,00 R$ 371,52 R$ 4.829,76

6.7 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de 1
a 20 A

Serviço 40,00 R$ 43,72 R$ 1.748,80

6.8 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de
20 a 40 A

Serviço 40,00 R$ 46,83 R$ 1.873,20

6.9 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de
40 a 63 A

Serviço 40,00 R$ 55,59 R$ 2.223,60

6.10 Troca de disjuntor unipolar tipo DIN 10
a 100 A

Serviço 40,00 R$ 230,95 R$ 9.238,00

6.11 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 125 A

Serviço 13,00 R$ 538,68 R$ 7.002,84

6.12 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 150 A

Serviço 13,00 R$ 552,94 R$ 7.188,22

6.13 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 175 A

Serviço 10,00 R$ 567,20 R$ 5.672,00

6.14 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 200 A

Serviço 10,00 R$ 569,47 R$ 5.694,70

6.15 Troca de contator de 1 a 10 A Serviço 26,00 R$ 184,55 R$ 4.798,30
6.16 Troca de contator de 10 a 20 A Serviço 26,00 R$ 219,38 R$ 5.703,88
6.17 Troca de contator de 20 a 32 A Serviço 20,00 R$ 370,86 R$ 7.417,20
6.18 Troca de contator de 32 a 50 A Serviço 20,00 R$ 506,55 R$ 10.131,00
6.19 Troca de contator de 50 a 65 A Serviço 20,00 R$ 825,01 R$ 16.500,20

6.20 Troca de contator de 65 a 80 A Serviço 20,00 R$
1.086,34 R$ 21.726,80

6.21 Troca de contator de 80 a 105 A Serviço 13,00 R$
1.548,86 R$ 20.135,18

6.22 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
1 a 10

Serviço 10,00 R$ 177,86 R$ 1.778,60
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6.23 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
10 a 23

Serviço 10,00 R$ 187,45 R$ 1.874,50

6.24 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
23 a 32

Serviço 10,00 R$ 187,45 R$ 1.874,50

6.25 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
32 a 50

Serviço 10,00 R$ 205,12 R$ 2.051,20

6.26 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
50 a 63 Serviço 10,00 R$ 360,22 R$ 3.602,20

6.27 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
63 a 80

Serviço 10,00 R$ 508,61 R$ 5.086,10

6.28 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
80 a 112

Serviço 10,00 R$ 736,12 R$ 7.361,20

6.29 Troca de fusivel nh de 1 a 10 A Serviço 20,00 R$ 65,00 R$ 1.300,00
6.30 Troca de fusivel nh de 10 a 25 A Serviço 20,00 R$ 67,37 R$ 1.347,40
6.31 Troca de fusivel nh de 25 a 50 A Serviço 20,00 R$ 100,52 R$ 2.010,40
6.32 Troca de fusivel nh de 50 a 63 A Serviço 20,00 R$ 100,52 R$ 2.010,40
6.33 Troca de fusivel nh de 63 a 100 A Serviço 20,00 R$ 205,32 R$ 4.106,40
6.34 Troca de relé falta de fase Serviço 39,00 R$ 173,70 R$ 6.774,30
6.35 Troca de relé temporizado Serviço 39,00 R$ 167,71 R$ 6.540,69
6.36 Troca de cabo PP 3x6mm Serviço 325,00 R$ 12,71 R$ 4.130,75
6.37 Troca de cabo PP 3x10mm Serviço 325,00 R$ 26,14 R$ 8.495,50
6.38 Troca de cabo PP 3x16mm Serviço 325,00 R$ 38,36 R$ 12.467,00
6.39 Troca de cabo PP 3x25mm Serviço 325,00 R$ 64,33 R$ 20.907,25
6.40 Troca de cabo PP 3x35mm Serviço 195,00 R$ 96,48 R$ 18.813,60
6.41 Troca de cabo PP 3x50mm Serviço 195,00 R$ 178,23 R$ 34.754,85

TOTAL GERAL LOTE 6 R$ 292.662,08

7 Bombas submersas: serviços de desmontagem, rebobinagem do estator, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
7.1 Rebobinagem de motores de 2 cv Serviço 12,00 R$ 1.031,58 R$ 12.378,96
7.2 Rebobinagem de motores de 3 cv Serviço 10,00 R$ 1.147,41 R$ 11.474,10
7.3 Rebobinagem de motores de 4 cv Serviço 7,00 R$ 1.263,88 R$ 8.847,16
7.4 Rebobinagem de motores de 5 cv Serviço 10,00 R$ 1.527,75 R$ 15.277,50
7.5 Rebobinagem de motores de 7,5 cv Serviço 8,00 R$ 2.242,85 R$ 17.942,80
7.6 Rebobinagem de motores de 10 cv Serviço 9,00 R$ 2.288,52 R$ 20.596,68
7.7 Rebobinagem de motores de 15 cv Serviço 10,00 R$ 3.245,11 R$ 32.451,10
7.8 Rebobinagem de motores de 20 cv Serviço 9,00 R$ 3.710,31 R$ 33.392,79
7.9 Rebobinagem de motores de 25 cv Serviço 10,00 R$ 5.113,66 R$ 51.136,60
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7.10 Rebobinagem de motores de 30 cv Serviço 9,00 R$ 5.869,54 R$ 52.825,86
7.11 Rebobinagem de motores de 40 cv Serviço 12,00 R$ 6.179,47 R$ 74.153,64
7.12 Rebobinagem de motores de 50 cv Serviço 5,00 R$ 6.417,93 R$ 32.089,65

TOTAL GERAL LOTE 7 R$ 362.566,84

LOTE 8 Serviço de desmontagem/ manutenção/ montagem e testes finais dos bombeadores das
bombas submersas

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
8.1 Bombeador de  motores 1 a 5 cv Serviço 10,00 R$ 228,06 R$ 2.280,60
8.2 Bombeador de motores 6 a 15 cv Serviço 10,00 R$ 372,31 R$ 3.723,10
8.3 Bombeador de motores 16 a 20 cv Serviço 10,00 R$ 597,37 R$ 5.973,70
8.4 Bombeador de  motores 21 a 30 cv Serviço 10,00 R$ 713,62 R$ 7.136,20
8.5 Bombeador de motores 31 a 50 cv Serviço 10,00 R$ 1.023,48 R$ 10.234,80

TOTAL GERAL LOTE 8 R$ 29.348,40

LOTE 9 Serviço de recuperação das buchas, de bombas submersas
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

9.1 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 10 cv

Serviço 10,00 R$ 412,20 R$ 4.122,00

9.2 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 15 cv

Serviço 6,00 R$ 483,91 R$ 2.903,46

9.3 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 20 cv

Serviço 10,00 R$ 542,71 R$ 5.427,10

9.4 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 25 cv

Serviço 15,00 R$ 617,62 R$ 9.264,30

9.5 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 30 cv

Serviço 10,00 R$ 715,17 R$ 7.151,70

9.6 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 40 cv

Serviço 10,00 R$ 816,75 R$ 8.167,50

TOTAL GERAL LOTE 9 R$ 37.036,06

LOTE 10 Serviço de recuperação dos eixos, de bombas submersas.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

10.1 Bombas submersas: troca dos eixos;
motores de 1 a 20 cv Serviço

10,00 R$ 1.004,71 R$ 10.047,10

10.2 Bombas submersas: troca dos eixos;
motores de 20 a 40 cv Serviço

10,00 R$ 1.426,93 R$ 14.269,30

TOTAL GERAL LOTE 10 R$ 24.316,40
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LOTE 11 Atuadores elétricos serviços de desmontagem, manutenção, recuperação, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
11.1 Serviço de manutenção nos motores Serviço 20,00 R$ 3.926,67 R$ 78.533,40

11.2 Serviço de recuperação no comando
elétrico Serviço 20,00 R$ 3.926,67 R$ 78.533,40

11.3 Serviço de recuperação das
engrenagens Serviço 20,00 R$ 3.926,67 R$ 78.533,40

11.4 Serviço de montagem e instalação Serviço 20,00 R$ 3.926,67 R$ 78.533,40
TOTAL GERAL LOTE 11 R$ 314.133,60

LOTE 12 Serviço de manutenção recuperação das Soft start (SSW 07WEG de 10 a 50cv de 90 a
600v)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
12.1 Recuperação das placas eletrônicas Unidade 10,00 R$ 4.633,33 R$ 46.333,30
12.2 Recuperação dos IHM Unidade 10,00 R$ 2.221,67 R$ 22.216,70
12.3 Recuperação do bloco de ligação Unidade 10,00 R$ 1.188,33 R$ 11.883,30

TOTAL GERAL LOTE 12 R$ 80.433,30

LOTE 13
Serviços de manutenção recuperação montagem e desmontagem de grupo geradores
(WEG-BKBH, MWM-D229/3, 33kva, 440V; CRAMACO - G2R, MWM - D229-4, 50-450KVA,
127 a 440v)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

13.1 Serviço de recuperação do motor a
diesel Serviço 5 R$ 8.266,67 R$ 41.333,35

13.2 Serviço de recuperação e manutenção
do gerador

Serviço 5 R$ 10.488,33 R$ 52.441,65

TOTAL GERAL LOTE 13 R$ 93.775,00

LOTE 14 Serviços de manutenção, recuperação dos transformadores de alta e baixa tensão. (ITR,
300KVA, TRAFO 225KVA, WEG 1500kVa, SILMABI, 15Kva, Romagnole, 500 Kva)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

14.1 Serviço de manutenção preventiva dos
transformadores

Serviço 5,00 R$ 4.753,33 R$
23.766,65

14.2 Serviço de manutenção rebobinagem do
transformador

Serviço 5,00 R$ 16.843,33 R$
84.216,65

TOTAL GERAL LOTE 14 R$ 107.983,30

LOTE 15 Aquisição de Painel Elétrico e SoftStart
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUA
NT V. UNIT. V. TOTAL

15.1 Painel elétrico de bomba de 1 a 5 cv Unidade 10,00 R$ 2.170,00 R$ 21.700,00
15.2 Painel elétrico de bomba de 6 a 10 cv Unidade 10,00 R$ 3.151,67 R$ 31.516,70
15.3 Painel elétrico de bomba de 15 a 20 cv Unidade 10,00 R$ 4.236,67 R$ 42.366,70
15.4 Painel elétrico de bomba de 20 a 30 cv Unidade 10,00 R$ 5.476,67 R$ 54.766,70
15.5 Painel elétrico de bomba de 40 a 50 cv Unidade 10,00 R$ 7.388,33 R$ 73.883,30

15.6 Soft Start SSW 07 WEG de 10 a 50cv de 90
a 600V

Unidade 3,00 R$ 10.540,00 R$ 31.620,00

TOTAL GERAL LOTE 15 R$ 255.853,40

TOTAL GERAL 2.973.773,89

3.1. Justifica-se a aglomeração dos serviços em lotes por se tratarem de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos bastante similares.

4. Local onde estão disponibilizados os equipamentos e/ou componentes
mecânicos:

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE 01 DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA

UNIDADE 02 DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA

UNIDADE 03 DE CAPTAÇÃO – PALMARES SUL

ETA I

ETA II – BAIRRO LIBERDADE

ETA – PALMARES SUL

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

RESERVATÓRIO – BAIRRO BELA VISTA

RESERVATÓRIO – BAIRRO BETÂNIA

ETE – BAIRRO PRIMAVERA

ETE – BAIRRO VIVER BEM PARAUAPEBAS

ETE – RUA 10 BAIRRO UNIÃO

ETE – BAIRRO RIO VERDE

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - RIO VERDE
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ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BAIRRO UNIÃO.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BAIRRO VIVER BEM PARAUAPEBAS.

5. Vigência da Ata: 12 (doze) meses.

6. Valor Estimado: R$ 2.973.773,89 (Dois milhões novecentos e setenta e três mil
setecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

7. DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

7.1. Conforme exigência legal a Diretoria de Planejamento e Obras por meio do setor de
Compras realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos junto a
empresas do ramo do objeto licitado, conforme mapa de apuração juntado aos autos,
apurando-se os valores médios lançados na planilha acima.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

8.1. Forma de pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos após medição e a
emissão de faturas/notas fiscais;

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

9.1. O critério de julgamento será o de menor valor por lote, desde que observadas às
especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10. SUPERVISOR DOS SERVIÇOS:

10.1. Será indicado pelo SAAEP um supervisor geral o qual será encarregado de
verificar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, com o objetivo
de assegurar que os serviços encontram-se de acordo com as exigências contratuais.
Podendo, inclusive, recusar ou sustar qualquer evento executado em desacordo com o
pactuado.

11. DAS OBRIGAÇÕES:

11.1. São obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada no edital e no

contrato a ser firmado;
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b) Acompanhar e fiscalizar a entrega, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a
entrega efetiva do Objeto contratado;

c) Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na
entrega;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
licitante;

e) Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e
contratuais.

11.2. São obrigações da CONTRATADA:
a) Apresentar as ordens e medições dos serviços devidamente assinadas por técnicos

do SAAEP que integram a equipe de manutenção e acompanhamento dos serviços
eletromecânicos, para atestar a execução dos serviços nos prazos estabelecidos pelo
gestor do contrato;

b) A CONTRATADA além do fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas e acessórios para perfeita execução dos serviços deverá:

b.1) Responsabilizar-se por desmontagem, montagem e demais serviços
necessários ao funcionamento dos equipamentos nos locais solicitados pelo quadro
técnico de manutenção eletromecânica do SAAEP;

b.2) Responsabilizar-se por toda logística necessária a execução dos serviços
solicitados;

b.3) Dar garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo de 120 (cento e
vinte) dias; se houver retrabalho de serviços dentro do prazo de garantia, o SAAEP se
isentará de custos adicionais;

c) Após a emissão de ordem de serviço e/ou notificação o prazo mínimo para
mobilização e retirada dos equipamentos em setores determinados será de 03 (três)
horas;

d) Manter pessoal devidamente identificado através do uso de crachás e uniformes,
de forma condizente com o serviço executado;

e) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encarregados e/ou supervisores;

f) Prever toda a mão de obra necessária para garantir o cumprimento dos prazos
exigidos;

g) Atender de imediato as solicitações quanto a substituição da mão de obra,
qualificada ou entendida como inadequada para a prestação de serviços;

h) Providenciar, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contado da comunicação formal desta Administração, substituição de serviços
eventualmente recusados;
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j) A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de
modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime a
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento
sem requisições ou solicitada em seu nome por elementos não credenciados;

k) A CONTRATADA obriga-se se manter em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas
pela Administração Pública para essa contratação, durante a vigência do contrato
celebrado.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. O edital deverá prever sanções administrativas a serem aplicadas em caso de
descumprimento de norma editalícia ou mesmo contratual.

12.2. As sanções a serem previstas poderão ser dosadas em face da gravidade da
infração, podendo, ainda, ser aplicadas cumulativamente, após regular processo
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. O SAAEP, a seu exclusivo critério, solicitará os serviços/produtos, ao detentor do
registro, mediante a emissão de Ordem de Compras/Serviços respectiva, sendo que o
prazo de entrega/execução dos mesmos será imediato, a contar do recebimento da
Ordem de Compras/Serviços.
13.2. O objeto licitado será recebido:

a) Provisoriamente, para posterior verificação da conformidade com as
especificações constantes deste Termo de Referência e as consignadas na proposta
apresentada pela empresa vencedora;

b) Definitivamente, após verificação da qualidade dos serviços e consequente
aceitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega;

c) Caso seja detectado, quando da entrega, que os serviços/produtos não
atendem às especificações previstas neste Termo de Referência e as consignadas na
proposta apresentada pela empresa vencedora, poderá o SAAEP rejeitá-lo,
integralmente ou em parte, obrigando-se o fornecedor a providenciar a sua substituição
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

13.3. As quantidades constantes neste Termo de Referência são estimadas, sendo que
o SAAEP se reserva o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo
ser parcial, integral ou não adquirir qualquer quantidade.
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13.4. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos serviços/produtos registrados
ficarão a cargo de servidor a ser designado pelo SAAEP, cabendo-lhe:

a) Solicitar os serviços, ao detentor do registro, mediante a emissão de Ordem de
Serviços respectiva;

b) Dar o recebimento dos serviços efetivamente prestados dando o respectivo
ATESTO nas Notas Fiscais, para efeito de deliberação dos pagamentos respectivos;

c) O acompanhamento e fiscalização acima não excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes da ação ou omissão culposa ou dolosa de qualquer de seus
empregados ou prepostos;

d) Caberá ao servidor indicado o direito de rejeitar, no todo ou em parte, qualquer
serviço que não esteja de acordo com este Termo de Referência ou com o consignado
na proposta apresentada pela empresa vencedora.

13.5. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da assinatura.

13.6. A existência de preços registrados não obriga o SAAEP a firmar as contratações
que deles (preços) poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para
a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.

Parauapebas (PA), 12 de maio de 2017.

Leônidas Pereira Brito
Diretor de Planejamento e Obras (Portaria Nº. 0004/2017-SAAEP)
Técnico em Eletromecânica (CREA/PA 31.027)
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ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS –
SAAEP, autarquia municipal, com sede na Rua Rio Dourado S/N, Bairro Beira Rio, Parauapebas,
Pará, CEP: 68.515-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 14.031.756/0001-02, neste ato representado
pela sua Diretora Executiva Sra. CLAUDENIR ROCHA, nomeada pelo Decreto Municipal Nº.
019 de 02 de Janeiro de 2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº. 003/2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará Nº. ......
de ...../...../200....., RESOLVE registrar os preços da (s)  empresa (s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela (s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas alternativos de abastecimento de água da zona
urbana e rural, no município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme Termo de Referência,
anexo I do edital de Pregão nº. 003/2017SAAEP, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais
condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

LOTE 1 Motores elétricos: serviços de desmontagem, rebobinagem do estator, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1.1 Motor elétrico monofásico de 0,5 cv Serviço 5,00
1.2 Motor elétrico monofásico de 1 cv Serviço 5,00
1.3 Motor elétrico monofásico de 1,5 cv Serviço 5,00
1.4 Motor elétrico monofásico de 2 cv Serviço 5,00
1.5 Motor elétrico monofásico de 3 cv Serviço 7,00
1.6 Motor elétrico monofásico de 4 cv Serviço 6,00
1.7 Motor elétrico monofásico de 5 cv Serviço 5,00
1.8 Motor elétrico monofásico de 7,5 cv Serviço 3,00
1.9 Motor elétrico monofásico de 10 cv Serviço 7,00
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1.10 Motor elétrico trifásico de 0,5 cv Serviço 6,00
1.11 Motor elétrico trifásico de 1 cv Serviço 7,00
1.12 Motor elétrico trifásico de 1,5 cv Serviço 6,00
1.13 Motor elétrico trifásico de 2 cv Serviço 7,00
1.14 Motor elétrico trifásico de 3 cv Serviço 7,00
1.15 Motor elétrico trifásico de 4 cv Serviço 7,00
1.16 Motor elétrico trifásico de 5 cv Serviço 7,00
1.17 Motor elétrico trifásico de 6 cv Serviço 8,00
1.18 Motor elétrico trifásico de 7,5 cv Serviço 5,00
1.19 Motor elétrico trifásico de 10 cv Serviço 7,00
1.20 Motor elétrico trifásico de 12,5 cv Serviço 7,00
1.21 Motor elétrico trifásico de 15 cv Serviço 9,00
1.22 Motor elétrico trifásico de 20 cv Serviço 7,00
1.23 Motor elétrico trifásico de 25 cv Serviço 7,00
1.24 Motor elétrico trifásico de 30 cv Serviço 10,00
1.25 Motor elétrico trifásico de 40 cv Serviço 10,00
1.26 Motor elétrico trifásico de 50 cv Serviço 5,00
1.27 Motor elétrico trifásico de 60 cv Serviço 7,00
1.28 Motor elétrico trifásico de 175 cv Serviço 10,00
1.29 Motor elétrico trifásico de 250 cv Serviço 5,00
1.30 Motor elétrico trifásico de 300 cv Serviço 5,00

TOTAL GERAL LOTE 01

LOTE 2 Serviço de desmontagem, limpeza, substituição dos rolamentos montagem e testes
finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
2.1 Motores elétricos de 0,5 até 10 cv Serviço 20,00
2.2 Motores elétricos de 10 até 20 cv Serviço 13,00
2.3 Motores elétricos de 20 até 30 cv Serviço 15,00
2.4 Motores elétricos de 40 cv Serviço 8,00
2.5 Motores elétricos de 50 cv Serviço 7,00
2.6 Motores elétricos de 60 cv Serviço 6,00
2.7 Motores elétricos de 175 cv Serviço 8,00
2.8 Motores elétricos de 250 cv Serviço 10,00
2.9 Motores elétricos de 300 cv Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 2

LOTE 3 Serviço de desmontagem, limpeza, recuperação dos eixos montagem e testes finais.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
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3.1 Motores elétricos de 0,5 até 10 cv Serviço 9,00
3.2 Motores elétricos de 10 até 20 cv Serviço 10,00
3.3 Motores elétricos de 20 até 30 cv Serviço 10,00
3.4 Motores elétricos de 40 cv Serviço 7,00
3.5 Motores elétricos de 50 cv Serviço 6,00
3.6 Motores elétricos de 60 cv Serviço 7,00
3.7 Motores elétricos de 175 cv Serviço 8,00
3.8 Motores elétricos de 250 cv Serviço 7,00
3.9 Motores elétricos de 300 cv Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 3

LOTE 4 Serviços de manutenção, recuperação de bombas das ETE's
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
4.1 Recuperação do estator Serviço 10,00
4.2 Substituição do kit de retentores Serviço 10,00
4.3 Recuperação dos eixos e induzidos Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 4

LOTE 5 Serviço compressores de ar. (semi-industrial monofásico até 500lts, trifásico 220v até 500
lts e trifásico 220v até 6500lts)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

5.1 Reforma/manutenção quadro de
comando Unidade 5,00

5.2 Serviço de reforma motor elétrico Unidade 5,00
5.3 Serviço de reforma Instrumento Unidade 5,00
5.4 Serviço de reforma cabeçote Unidade 5,00

TOTAL GERAL LOTE 5

LOTE 6 Serviço de manutenção/ reforma comando elétrico
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

6.1 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de 1
a 20 A

Serviço 26,00

6.2 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
20 a 40 A

Serviço 26,00

6.3 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
40 a 63 A

Serviço 20,00

6.4 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
63 a 80 A

Serviço 20,00
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6.5 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
80 a 100 A

Serviço 20,00

6.6 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
100 a 125 A

Serviço 13,00

6.7 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de 1
a 20 A

Serviço 40,00

6.8 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de
20 a 40 A

Serviço 40,00

6.9 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de
40 a 63 A

Serviço 40,00

6.10 Troca de disjuntor unipolar tipo DIN 10
a 100 A

Serviço 40,00

6.11 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 125 A

Serviço 13,00

6.12 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 150 A

Serviço 13,00

6.13 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 175 A

Serviço 10,00

6.14 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 200 A

Serviço 10,00

6.15 Troca de contator de 1 a 10 A Serviço 26,00
6.16 Troca de contator de 10 a 20 A Serviço 26,00
6.17 Troca de contator de 20 a 32 A Serviço 20,00
6.18 Troca de contator de 32 a 50 A Serviço 20,00
6.19 Troca de contator de 50 a 65 A Serviço 20,00
6.20 Troca de contator de 65 a 80 A Serviço 20,00
6.21 Troca de contator de 80 a 105 A Serviço 13,00

6.22 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
1 a 10

Serviço 10,00

6.23 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
10 a 23

Serviço 10,00

6.24 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
23 a 32

Serviço 10,00

6.25 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
32 a 50

Serviço 10,00

6.26 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
50 a 63 Serviço 10,00

6.27 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
63 a 80

Serviço 10,00
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6.28 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
80 a 112

Serviço 10,00

6.29 Troca de fusivel nh de 1 a 10 A Serviço 20,00
6.30 Troca de fusivel nh de 10 a 25 A Serviço 20,00
6.31 Troca de fusivel nh de 25 a 50 A Serviço 20,00
6.32 Troca de fusivel nh de 50 a 63 A Serviço 20,00
6.33 Troca de fusivel nh de 63 a 100 A Serviço 20,00
6.34 Troca de relé falta de fase Serviço 39,00
6.35 Troca de relé temporizado Serviço 39,00
6.36 Troca de cabo PP 3x6mm Serviço 325,00
6.37 Troca de cabo PP 3x10mm Serviço 325,00
6.38 Troca de cabo PP 3x16mm Serviço 325,00
6.39 Troca de cabo PP 3x25mm Serviço 325,00
6.40 Troca de cabo PP 3x35mm Serviço 195,00
6.41 Troca de cabo PP 3x50mm Serviço 195,00

TOTAL GERAL LOTE 6

7 Bombas submersas: serviços de desmontagem, rebobinagem do estator, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
7.1 Rebobinagem de motores de 2 cv Serviço 12,00
7.2 Rebobinagem de motores de 3 cv Serviço 10,00
7.3 Rebobinagem de motores de 4 cv Serviço 7,00
7.4 Rebobinagem de motores de 5 cv Serviço 10,00
7.5 Rebobinagem de motores de 7,5 cv Serviço 8,00
7.6 Rebobinagem de motores de 10 cv Serviço 9,00
7.7 Rebobinagem de motores de 15 cv Serviço 10,00
7.8 Rebobinagem de motores de 20 cv Serviço 9,00
7.9 Rebobinagem de motores de 25 cv Serviço 10,00

7.10 Rebobinagem de motores de 30 cv Serviço 9,00
7.11 Rebobinagem de motores de 40 cv Serviço 12,00
7.12 Rebobinagem de motores de 50 cv Serviço 5,00

TOTAL GERAL LOTE 7

LOTE 8 Serviço de desmontagem/ manutenção/ montagem e testes finais dos bombeadores das
bombas submersas

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
8.1 Bombeador de  motores 1 a 5 cv Serviço 10,00
8.2 Bombeador de motores 6 a 15 cv Serviço 10,00
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8.3 Bombeador de motores 16 a 20 cv Serviço 10,00
8.4 Bombeador de  motores 21 a 30 cv Serviço 10,00
8.5 Bombeador de  motores 31 a 50 cv Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 8

LOTE 9 Serviço de recuperação das buchas, de bombas submersas
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

9.1 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 10 cv

Serviço 10,00

9.2 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 15 cv

Serviço 6,00

9.3 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 20 cv

Serviço 10,00

9.4 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 25 cv

Serviço 15,00

9.5 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 30 cv

Serviço 10,00

9.6 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 40 cv

Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 9

LOTE 10 Serviço de recuperação dos eixos, de bombas submersas.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

10.1 Bombas submersas: troca dos eixos;
motores de 1 a 20 cv Serviço

10,00

10.2 Bombas submersas: troca dos eixos;
motores de 20 a 40 cv Serviço

10,00

TOTAL GERAL LOTE 10

LOTE 11 Atuadores elétricos serviços de desmontagem, manutenção, recuperação, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
11.1 Serviço de manutenção nos motores Serviço 20,00

11.2 Serviço de recuperação no comando
elétrico Serviço 20,00

11.3 Serviço de recuperação das
engrenagens Serviço 20,00

11.4 Serviço de montagem e instalação Serviço 20,00
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TOTAL GERAL LOTE 11

LOTE 12 Serviço de manutenção recuperação das Soft start (SSW 07WEG de 10 a 50cv de 90 a
600v)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
12.1 Recuperação das placas eletrônicas Unidade 10,00
12.2 Recuperação dos IHM Unidade 10,00
12.3 Recuperação do bloco de ligação Unidade 10,00

TOTAL GERAL LOTE 12

LOTE 13
Serviços de manutenção recuperação montagem e desmontagem de grupo geradores
(WEG-BKBH, MWM-D229/3, 33kva, 440V; CRAMACO - G2R, MWM - D229-4, 50-450KVA,
127 a 440v)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

13.1 Serviço de recuperação do motor a
diesel Serviço 5

13.2 Serviço de recuperação e manutenção
do gerador

Serviço 5

TOTAL GERAL LOTE 13

LOTE 14 Serviços de manutenção, recuperação dos transformadores de alta e baixa tensão. (ITR,
300KVA, TRAFO 225KVA, WEG 1500kVa, SILMABI, 15Kva, Romagnole, 500 Kva)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

14.1 Serviço de manutenção preventiva dos
transformadores

Serviço 5,00

14.2 Serviço de manutenção rebobinagem do
transformador

Serviço 5,00

TOTAL GERAL LOTE 14

LOTE 15 Aquisição de Painel Elétrico e SoftStart

ITEM DESCRIÇÃO UND QUA
NT V. UNIT. V. TOTAL

15.1 Painel elétrico de bomba de 1 a 5 cv Unidade 10,00
15.2 Painel elétrico de bomba de 6 a 10 cv Unidade 10,00
15.3 Painel elétrico de bomba de 15 a 20 cv Unidade 10,00
15.4 Painel elétrico de bomba de 20 a 30 cv Unidade 10,00
15.5 Painel elétrico de bomba de 40 a 50 cv Unidade 10,00

15.6 Soft Start SSW 07 WEG de 10 a 50cv de 90
a 600V

Unidade 3,00

TOTAL GERAL LOTE 15



46

TOTAL GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS.

3.1. A presente Ata de Registro de Preços tem sua validade fixada em 12 (dozes) meses, contados
da sua assinatura.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o SAAEP não será obrigado a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

CLAÚSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
OUTROS ÓRGÃOS.

4.1. Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
direta ou indireta que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitada no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e
Decreto Municipal nº 071/2014 relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO.

5.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, será observado quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão nº. 003/2017SAAEP, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

5.2. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no
Pregão nº. 003/2017SAAEP, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a
integram.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A contratada deverá atender aos prazos de execução dos serviços conforme determinado no
termo de referência;
6.2. A Contratada se obrigará a manter preposto credenciado e em operação, 24 (vinte e quatro)
horas por dia para atender a demandas emergenciais que por ventura possam surgir;

CLAÚSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO.
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias por crédito em conta corrente fornecida pela
contratada, a contar da data do atesto de faturas/notas fiscais pelo órgão requisitante, de acordo
com os termos do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

8.1. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços só estará caracterizada mediante o



47

recebimento da ordem de serviço pelo contratado.
8.2. O contratado ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta
Ata, mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu
vencimento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES.

9.1. Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela
licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da
Administração, isolada ou cumulativamente:

a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
b) Cancelamento do registro na Ata;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração

Pública por prazo de até 5 (cinco) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.

9.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem
justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

− Advertência;
− Multa;
− Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o

CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não
superior a 02 a (dois) anos;

− Declaração de inidoneidade 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
penalidade;

9.3. A multa prevista acima será de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de
sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

9.4. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
pagamento, se julgar conveniente;
9.6. O pagamento da multa não eximirá o fornecedor de corrigir as irregularidades que deram
causa à penalidade;
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9.7. O CONTRATANTE deverá notificar o fornecedor, por escrito, de qualquer anormalidade
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

9.8. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis,
a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo
máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.1. Durante a vigência da respectiva Ata de Registro os preços são fixos e irreajustáveis.

10.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1. Os itens objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o
disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

11.2. A cada fornecimento dos serviços será emitido pelo servidor indicado pela Administração do
SAAEP o respectivo recibo, nos termos da Lei 10.520/2002 e Decreto Federal 7.892/2013 pelo
servidor indicado pela Administração do SAAEP.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.

12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I - Pela Administração, quando:

a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) - a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não

aceitar sua justificativa;
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro

de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de

registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pelo
SAAEP;

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no
edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o
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comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a

comunicação será feira por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o
preço registrado após 01 (um) dia da publicação;

12.2. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceita as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTOS E
EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

13.1. Os fornecimentos objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo gestor
do contrato mediante solicitação formal do setor responsável.

13.2. A emissão das ordens de serviços, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão
igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

14.1. A presente Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado
do Pará.

14.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições
estabelecidas no Termo de Referência e no Edital Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº.
003/2017SAAEP.

14.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Parauapebas - PA para dirimir dúvidas ou questões que não
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela
CONTRATANTE, diante do que dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

14.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e demais normas
aplicáveis.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento,
em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.

Parauapebas, de ......................... de 2.017

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
Diretora Executiva Fornecedor

Testemunhas:

1.___________________________                          2.___________________________
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ANEXO II – MINUTA DE TERMO DO CONTRATO

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇO DE SERVIÇOS Nº. ......../......,
QUE FAZEM ENTRE SI O SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PARAUAPEBAS – SAAEP E A EMPRESA
.......................................................................

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP,
autarquia municipal, com sede na Rua Rio Dourado S/N, Bairro Beira Rio, Parauapebas, Pará,
CEP: 68.515-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 14.031.756/0001-02, neste ato representado pela
sua Diretora Executiva Sra. CLAUDENIR ROCHA, nomeada pelo Decreto Municipal Nº. 019 de
02 de Janeiro de 2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXX, inscrita sob o CNPJ XXXX,
com sede na XXXX, CEP XXXX, no município de XXXXX, denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Senhor XXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX, e CPF nº
XXXXX, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório de Pregão Eletrônico nº.
003/2017SAAEP e a Ata de Registro de Preços Nº. ___/2017SAAEP, com fundamento na Lei nº
10.520, de 2002 e, subsidiariamente à Lei n.º 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos sistemas alternativos de abastecimento de água da zona urbana e rural, no município
de Parauapebas, Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital
do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição, conforme abaixo:

LOTE 1 Motores elétricos: serviços de desmontagem, rebobinagem do estator, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1.1 Motor elétrico monofásico de 0,5 cv Serviço 5,00
1.2 Motor elétrico monofásico de 1 cv Serviço 5,00
1.3 Motor elétrico monofásico de 1,5 cv Serviço 5,00
1.4 Motor elétrico monofásico de 2 cv Serviço 5,00
1.5 Motor elétrico monofásico de 3 cv Serviço 7,00
1.6 Motor elétrico monofásico de 4 cv Serviço 6,00
1.7 Motor elétrico monofásico de 5 cv Serviço 5,00
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1.8 Motor elétrico monofásico de 7,5 cv Serviço 3,00
1.9 Motor elétrico monofásico de 10 cv Serviço 7,00

1.10 Motor elétrico trifásico de 0,5 cv Serviço 6,00
1.11 Motor elétrico trifásico de 1 cv Serviço 7,00
1.12 Motor elétrico trifásico de 1,5 cv Serviço 6,00
1.13 Motor elétrico trifásico de 2 cv Serviço 7,00
1.14 Motor elétrico trifásico de 3 cv Serviço 7,00
1.15 Motor elétrico trifásico de 4 cv Serviço 7,00
1.16 Motor elétrico trifásico de 5 cv Serviço 7,00
1.17 Motor elétrico trifásico de 6 cv Serviço 8,00
1.18 Motor elétrico trifásico de 7,5 cv Serviço 5,00
1.19 Motor elétrico trifásico de 10 cv Serviço 7,00
1.20 Motor elétrico trifásico de 12,5 cv Serviço 7,00
1.21 Motor elétrico trifásico de 15 cv Serviço 9,00
1.22 Motor elétrico trifásico de 20 cv Serviço 7,00
1.23 Motor elétrico trifásico de 25 cv Serviço 7,00
1.24 Motor elétrico trifásico de 30 cv Serviço 10,00
1.25 Motor elétrico trifásico de 40 cv Serviço 10,00
1.26 Motor elétrico trifásico de 50 cv Serviço 5,00
1.27 Motor elétrico trifásico de 60 cv Serviço 7,00
1.28 Motor elétrico trifásico de 175 cv Serviço 10,00
1.29 Motor elétrico trifásico de 250 cv Serviço 5,00
1.30 Motor elétrico trifásico de 300 cv Serviço 5,00

TOTAL GERAL LOTE 01

LOTE 2 Serviço de desmontagem, limpeza, substituição dos rolamentos montagem e testes
finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
2.1 Motores elétricos de 0,5 até 10 cv Serviço 20,00
2.2 Motores elétricos de 10 até 20 cv Serviço 13,00
2.3 Motores elétricos de 20 até 30 cv Serviço 15,00
2.4 Motores elétricos de 40 cv Serviço 8,00
2.5 Motores elétricos de 50 cv Serviço 7,00
2.6 Motores elétricos de 60 cv Serviço 6,00
2.7 Motores elétricos de 175 cv Serviço 8,00
2.8 Motores elétricos de 250 cv Serviço 10,00
2.9 Motores elétricos de 300 cv Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 2
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LOTE 3 Serviço de desmontagem, limpeza, recuperação dos eixos montagem e testes finais.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
3.1 Motores elétricos de 0,5 até 10 cv Serviço 9,00
3.2 Motores elétricos de 10 até 20 cv Serviço 10,00
3.3 Motores elétricos de 20 até 30 cv Serviço 10,00
3.4 Motores elétricos de 40 cv Serviço 7,00
3.5 Motores elétricos de 50 cv Serviço 6,00
3.6 Motores elétricos de 60 cv Serviço 7,00
3.7 Motores elétricos de 175 cv Serviço 8,00
3.8 Motores elétricos de 250 cv Serviço 7,00
3.9 Motores elétricos de 300 cv Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 3

LOTE 4 Serviços de manutenção, recuperação de bombas das ETE's
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
4.1 Recuperação do estator Serviço 10,00
4.2 Substituição do kit de retentores Serviço 10,00
4.3 Recuperação dos eixos e induzidos Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 4

LOTE 5 Serviço compressores de ar. (semi-industrial monofásico até 500lts, trifásico 220v até 500
lts e trifásico 220v até 6500lts)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

5.1 Reforma/manutenção quadro de
comando Unidade 5,00

5.2 Serviço de reforma motor elétrico Unidade 5,00
5.3 Serviço de reforma Instrumento Unidade 5,00
5.4 Serviço de reforma cabeçote Unidade 5,00

TOTAL GERAL LOTE 5

LOTE 6 Serviço de manutenção/ reforma comando elétrico
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

6.1 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de 1
a 20 A

Serviço 26,00

6.2 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
20 a 40 A

Serviço 26,00

6.3 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
40 a 63 A

Serviço 20,00
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6.4 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
63 a 80 A

Serviço 20,00

6.5 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
80 a 100 A

Serviço 20,00

6.6 Troca de disjuntor tripolar tipo DIN de
100 a 125 A

Serviço 13,00

6.7 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de 1
a 20 A

Serviço 40,00

6.8 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de
20 a 40 A

Serviço 40,00

6.9 Troca de disjuntor bipolar tipo DIN de
40 a 63 A

Serviço 40,00

6.10 Troca de disjuntor unipolar tipo DIN 10
a 100 A

Serviço 40,00

6.11 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 125 A

Serviço 13,00

6.12 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 150 A

Serviço 13,00

6.13 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 175 A

Serviço 10,00

6.14 Troca de disjuntor tripolar tipo caixa
moldada 200 A

Serviço 10,00

6.15 Troca de contator de 1 a 10 A Serviço 26,00
6.16 Troca de contator de 10 a 20 A Serviço 26,00
6.17 Troca de contator de 20 a 32 A Serviço 20,00
6.18 Troca de contator de 32 a 50 A Serviço 20,00
6.19 Troca de contator de 50 a 65 A Serviço 20,00
6.20 Troca de contator de 65 a 80 A Serviço 20,00
6.21 Troca de contator de 80 a 105 A Serviço 13,00

6.22 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
1 a 10

Serviço 10,00

6.23 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
10 a 23

Serviço 10,00

6.24 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
23 a 32

Serviço 10,00

6.25 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
32 a 50

Serviço 10,00

6.26 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
50 a 63 Serviço 10,00
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6.27 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
63 a 80

Serviço 10,00

6.28 Troca de relé térmico faixa de ajuste de
80 a 112

Serviço 10,00

6.29 Troca de fusivel nh de 1 a 10 A Serviço 20,00
6.30 Troca de fusivel nh de 10 a 25 A Serviço 20,00
6.31 Troca de fusivel nh de 25 a 50 A Serviço 20,00
6.32 Troca de fusivel nh de 50 a 63 A Serviço 20,00
6.33 Troca de fusivel nh de 63 a 100 A Serviço 20,00
6.34 Troca de relé falta de fase Serviço 39,00
6.35 Troca de relé temporizado Serviço 39,00
6.36 Troca de cabo PP 3x6mm Serviço 325,00
6.37 Troca de cabo PP 3x10mm Serviço 325,00
6.38 Troca de cabo PP 3x16mm Serviço 325,00
6.39 Troca de cabo PP 3x25mm Serviço 325,00
6.40 Troca de cabo PP 3x35mm Serviço 195,00
6.41 Troca de cabo PP 3x50mm Serviço 195,00

TOTAL GERAL LOTE 6

7 Bombas submersas: serviços de desmontagem, rebobinagem do estator, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
7.1 Rebobinagem de motores de 2 cv Serviço 12,00
7.2 Rebobinagem de motores de 3 cv Serviço 10,00
7.3 Rebobinagem de motores de 4 cv Serviço 7,00
7.4 Rebobinagem de motores de 5 cv Serviço 10,00
7.5 Rebobinagem de motores de 7,5 cv Serviço 8,00
7.6 Rebobinagem de motores de 10 cv Serviço 9,00
7.7 Rebobinagem de motores de 15 cv Serviço 10,00
7.8 Rebobinagem de motores de 20 cv Serviço 9,00
7.9 Rebobinagem de motores de 25 cv Serviço 10,00

7.10 Rebobinagem de motores de 30 cv Serviço 9,00
7.11 Rebobinagem de motores de 40 cv Serviço 12,00
7.12 Rebobinagem de motores de 50 cv Serviço 5,00

TOTAL GERAL LOTE 7

LOTE 8 Serviço de desmontagem/ manutenção/ montagem e testes finais dos bombeadores das
bombas submersas

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
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8.1 Bombeador de  motores 1 a 5 cv Serviço 10,00
8.2 Bombeador de motores 6 a 15 cv Serviço 10,00
8.3 Bombeador de motores 16 a 20 cv Serviço 10,00
8.4 Bombeador de  motores 21 a 30 cv Serviço 10,00
8.5 Bombeador de  motores 31 a 50 cv Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 8

LOTE 9 Serviço de recuperação das buchas, de bombas submersas
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

9.1 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 10 cv

Serviço 10,00

9.2 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 15 cv

Serviço 6,00

9.3 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 20 cv

Serviço 10,00

9.4 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 25 cv

Serviço 15,00

9.5 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 30 cv

Serviço 10,00

9.6 Bombas submersas: trocas das buchas;
motores de 40 cv

Serviço 10,00

TOTAL GERAL LOTE 9

LOTE 10 Serviço de recuperação dos eixos, de bombas submersas.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

10.1 Bombas submersas: troca dos eixos;
motores de 1 a 20 cv Serviço

10,00

10.2 Bombas submersas: troca dos eixos;
motores de 20 a 40 cv Serviço

10,00

TOTAL GERAL LOTE 10

LOTE 11 Atuadores elétricos serviços de desmontagem, manutenção, recuperação, montagem e
testes finais.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
11.1 Serviço de manutenção nos motores Serviço 20,00

11.2 Serviço de recuperação no comando
elétrico Serviço 20,00

11.3 Serviço de recuperação das Serviço 20,00
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engrenagens
11.4 Serviço de montagem e instalação Serviço 20,00

TOTAL GERAL LOTE 11

LOTE 12 Serviço de manutenção recuperação das Soft start (SSW 07WEG de 10 a 50cv de 90 a
600v)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL
12.1 Recuperação das placas eletrônicas Unidade 10,00
12.2 Recuperação dos IHM Unidade 10,00
12.3 Recuperação do bloco de ligação Unidade 10,00

TOTAL GERAL LOTE 12

LOTE 13
Serviços de manutenção recuperação montagem e desmontagem de grupo geradores
(WEG-BKBH, MWM-D229/3, 33kva, 440V; CRAMACO - G2R, MWM - D229-4, 50-450KVA,
127 a 440v)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

13.1 Serviço de recuperação do motor a
diesel Serviço 5

13.2 Serviço de recuperação e manutenção
do gerador

Serviço 5

TOTAL GERAL LOTE 13

LOTE 14 Serviços de manutenção, recuperação dos transformadores de alta e baixa tensão. (ITR,
300KVA, TRAFO 225KVA, WEG 1500kVa, SILMABI, 15Kva, Romagnole, 500 Kva)

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

14.1 Serviço de manutenção preventiva dos
transformadores

Serviço 5,00

14.2 Serviço de manutenção rebobinagem do
transformador

Serviço 5,00

TOTAL GERAL LOTE 14

LOTE 15 Aquisição de Painel Elétrico e SoftStart

ITEM DESCRIÇÃO UND QUA
NT V. UNIT. V. TOTAL

15.1 Painel elétrico de bomba de 1 a 5 cv Unidade 10,00
15.2 Painel elétrico de bomba de 6 a 10 cv Unidade 10,00
15.3 Painel elétrico de bomba de 15 a 20 cv Unidade 10,00
15.4 Painel elétrico de bomba de 20 a 30 cv Unidade 10,00
15.5 Painel elétrico de bomba de 40 a 50 cv Unidade 10,00
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15.6 Soft Start SSW 07 WEG de 10 a 50cv de 90
a 600V

Unidade 3,00

TOTAL GERAL LOTE 15

TOTAL GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é _____ Meses, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./............

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. No valor acima estão incluídas, ainda, despesas com combustível, equipamentos, manutenção
dos veículos e mão de obra (motorista e operador).

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do SAAEP, para o exercício financeiro vigente, conforme
classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
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5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. No caso da empresa não possuir cadastro no SICAF, deverá apresentar documentação relativa
a regularidade fiscal;

5.8. Constatando-se, junto ao SICAF ou documentos apresentados, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
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pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)/365
I = (6/100)

365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. O prazo de vigência do contrato poderá, ainda, ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo (s)
período (s), a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57,
inciso II da Lei 8.666/1993.

6.6. A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o item anterior, desde que o faça
mediante documento escrito, recebido pela Unidade contratante em até 30 (trinta) dias antes do
vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

6.7. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos
termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal nº 8.666/1993.

6.7.1. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração
não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização

CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
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7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Quando a contratante for arrolada em processos judiciais trabalhistas em que a contratada der
causa a ação judicial, esta fica obrigada a arcar com os custos de deslocamento (diárias,
combustíveis, etc.) da contratante.

9.1.1. A contratante entregará à contratada as notas fiscais da despesa, sendo que
o pagamento deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, sob a forma de
reembolso, sob pena das sanções cabíveis.

9.1.2. No caso de descumprimento do pagamento, a contratante fica autorizada a
executar a garantia prestada.

9.2. As demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

9.3. É obrigação da CONTRATADA manter todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, durante a execução contratual.

9.4. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso,
pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções deste Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de participação em
licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do
estabelecido no Edital, no CAPÍTULO IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 7º da
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no art. 28 do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, e nas
demais disposições da legislação vigente.

10.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município, podendo ser descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa
de 10% (dez por cento), sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

10.2.1 apresentar documentação falsa;

10.2.2 retardar a execução do objeto;

10.2.3 falhar na execução do contrato;
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10.24 fraudar a execução do contrato;

10.2.5 comportar-se de modo inidôneo;

10.2.6 fizer declaração falsa; ou

10.2.7cometer fraude fiscal.
10.3. Para os fins do item 10.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
10.4. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com a multa, com as seguintes penalidades:

10.4.1 advertência;

10.4.2 multa;

10.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

10.4.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

10.4.5 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

10.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

10.7. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
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prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº
5.450, de 2005, no Decreto Municipal n°. 071/2014, na Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos
demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será
o da comarca de Parauapebas – Pará.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes. Parauapebas - PA, ___ de ______ de 2017.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP
Contratante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________ 2. __________________________________
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