PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 663-05.2017.4.01.8013
A SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA, por intermédio do Pregoeiro designada pela Portaria n. 50 –
SECAD, de 29/05/2017, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão do tipo
menor preço global, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da
legislação abaixo, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital:
GERAIS:






Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 – Regulamenta o Pregão;
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Institui o Pregão;
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 – Regulamenta o Pregão eletrônico;
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 – Institui o Estatuto das ME e EPP;
Decreto nº 8.538/2015 – Regulamenta o tratamento favorecido às ME e EPP.

ESPECÍFICAS:

Normas aplicáveis emitidas pelo CREA.
1.

DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada para realizar serviços de
manutenção geral, corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e insumos, a ser realizada nos
componentes da subestação, grupo gerador STEMAC e USCA instalados na SJRR conforme especificações
mínimas e quantidades estimadas constantes no Anexo I deste Edital.
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet
e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Minuta de Instrumento de Contrato
2.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 23/08/2017
Horário: 09h30 (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
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3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem
devidamente credenciados no site: www.comprasnet.gov.br;
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico;
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Seção
Judiciária de Roraima responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros;
3.5 - Não será permitida a participação de empresas:
a) Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência
decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de
empresas;
d) suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar no âmbito desta
Seccional;
e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.
f) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de
Crimes Ambientais);
g) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993 e nos arts. 1º, 2º
e 4º da Resolução nº 156/2012 – CNJ, alterada pela Resolução nº 186, de 18/02/2014;
h) cujo sócio majoritário esteja proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por ato de improbidade, nos termos
da Lei n. 8.429/92;
i) que constam no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS, banco de informações
mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU, que tem como objetivo consolidar a relação
das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao
direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Esse
Cadastro abrangerá, também, os condenados pelo Poder Judiciário por ato de improbidade
administrativa, cujos dados são fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça a partir do
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNCIA, bem
como a lista de inidôneos declarados pelo Tribunal de Contas da União - TCU, nos termos do art.
46 da Lei n. 8.443/92;
3.6 - A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
3.7 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
a) Caso a empresa licitante não cumpra os prazos fixados no chat para dirimir dúvidas ou
apresentar esclarecimentos, a proposta será desclassificada.
3.8 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º
da Lei 8.666/93.
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3.9 - É vedado, ainda, a participação nesta licitação de entidades qualificadas como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), atuando nessa condição (Acórdão TCU n. 746/2014-Plenário).
4.

DA VISTORIA

4.1 – A licitante deverá agendar previamente com a Seção de Serviços Gerais pelo fone (95)
2121-4229 ou na própria Seção Judiciária de Roraima, data e horário para a realização de visita técnica
preliminar.
4.2 - A vistoria deverá ser realizada e assinada pelo Técnico Responsável da Licitante o qual será
o indicado para executar e coordenar os serviços aqui relatados.
4.3 - O Termo de Vistoria relativo à visita técnica preliminar poderá ser substituído por
declaração de que as informações constantes neste Termo de Referência são suficientes para total
conhecimento das condições necessárias para a completa e perfeita execução dos serviços.
5.

ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

5.1 - As Propostas de Preços deverão:
a) Atender ao disposto no Termo de Referência, ANEXO I deste edital;
b) Conter o valor GLOBAL DO OBJETO, bem como conter as especificações detalhadas de forma
clara, mediante cadastramento no sistema “Pregão Eletrônico”, até o dia e hora previstos neste
edital;
c) Conter o preço ofertado consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por
extenso, com duas casas decimais após a vírgula;
d) Ser redigidas em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas,
fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
e) Informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contado do dia da aceitação da proposta, no sistema;
f) Consignar o preço unitário e total, ficando estabelecido que na hipótese de divergência
entre um e outro, a pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da
proposta;
g) Incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como:
transporte, mão-de-obra, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou
necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista neste Edital.
5.2 - Ao cadastrar-se a proposta no comprasnet, indicar a descrição detalhada do objeto sob
pena de desclassificação da proposta;
5.3 - A apresentação da proposta implicará, por parte da proponente, plena aceitação das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
5.4 - Os licitantes deverão cadastrar proposta com a descrição do objeto ofertado até a data e
hora marcadas para abertura da sessão por meio do sistema “Pregão Eletrônico”, quando será encerrada
automaticamente a fase de recebimento de propostas;
5.5 - A proposta inicial equivale ao primeiro lance na licitação e, se lançada indevidamente,
poderá ser desclassificada, com isso o fornecedor não poderá mais participar do certame;
5.6 - Os preços propostos não poderão ser reajustados para maior;
5.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
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5.8 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
6.

ENVIO DE ANEXOS/FOLDERS

6.1 - Na fase de aceitação das propostas, o licitante poderá ser convocado para encaminhar
documentos (folderes, manuais, certificados, declarações, etc) que possibilitem a avaliação técnica do
objeto e/ou serviços por ele ofertado;
6.2 - A convocação de anexos será feita no decorrer da sessão, via sistema, os quais deverão ser
enviados imediatamente ou, no caso de inoperância do sistema, no prazo estipulado pelo pregoeiro.
6.3 - Poderá o Pregoeiro, mediante pesquisa por meio da internet, verificar a compatibilidade do
material ofertado pela licitante com o exigido no Termo de Referência deste edital;
6.4 - A licitante que não enviar seus anexos, quando convocada, terá sua proposta
desclassificada para o item em questão.
6.5 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, o Pregoeiro
poderá suspender a sessão, comunicando no sistema a data e horário da reabertura.
6.6 - O Pregoeiro ou autoridade superior da Seção Judiciária de Roraima poderá pedir
esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo,
em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para
atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da
proposta.
7.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando
do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio www.comprasnet.gov.br;
7.2 - Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
para todos os efeitos, o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame;
7.3 - O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
8.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
8.3 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
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9.

FORMULAÇÃO DOS LANCES

9.1 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico;
9.2 – Os lances deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL DO OBJETO;
9.3 - Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento dos lances e do valor
consignado no registro;
9.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos;
9.5 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema;
9.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro;
9.7 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante;
9.8 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro;
9.9 - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances;
9.10 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente
às penalidades previstas em Lei e neste Edital, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro.
9.11 – Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, atentar para as
informações e recomendações efetuadas pelo Pregoeiro, não cabendo alegações posteriores de
desconhecimento.
9.12 – Após o fechamento da etapa de lances, serão efetuadas as fases de aceitação, habilitação e
posterior julgamento das propostas pelo critério do menor preço global. Para tanto, é imprescindível que
todas as empresas permaneçam logadas no sistema eletrônico.
10.

DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

10.1 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados;
10.2 - Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no
endereço eletrônico utilizado para divulgação.
11.

NEGOCIAÇÃO

11.1 – o pregoeiro poderá encaminhar, contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valo estimado para a contratação.
a) A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
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12.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, conforme definido neste
Edital e seus anexos;
12.2 – Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, a qual deverá ser
anexada após convocação do Pregoeiro, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo
estipulado na solicitação;
12.3 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital;
12.4 - Havendo a participação de licitante que, na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, tenha optado pelo tratamento diferenciado, será assegurado a esta preferência na
contratação em caso de empate;
12.4.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% superiores à proposta mais bem classificada.
12.4.2 - Para efeito do disposto nos subitens acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada disporá de
cinco minutos, após o encerramento dos lances, para se o quiser, apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem no limite estabelecido na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, o sistema fará um
sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
12.4.3 - Na hipótese da não adjudicação nos termos anteriormente previstos, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital;
12.6 - Levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada
vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pelo Pregoeiro;
12.7 - Serão desclassificadas as propostas:
a) Com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
b) As propostas cujas especificações não atendam as solicitadas do Termo de referencia;
c) Elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto
no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
d) Não enviadas nos prazos estipulados.
12.8 - O Pregoeiro ou o Setor requisitante poderá solicitar a apresentação de amostras dos
objetos ofertados:
a) Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas em no máximo cinco dias
úteis após requisitadas via chat, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da
licitante e o número do item, sob pena de desclassificação da proposta;
b) As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a qualidade e
compatibilidade com as especificações contidas nos Anexos deste Edital, bem como as
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consignadas na proposta apresentada.
c) As amostras ou protótipos aprovados permanecerão em poder da Seção Judiciária de
Roraima para confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. Os reprovados deverão
ser retirados em até 10 dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação;
12.9 - Em nenhuma hipótese as amostras ou protótipos apresentados serão tidos como início de
entrega dos materiais ofertados.
13.

DA HABILITAÇÃO

13.1 – Como condição prévia a análise da documentação de habilitação do licitante com a
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:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) 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);
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
13.1.1- 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.
13.1.2- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
13.2 – Para habilitação neste pregão eletrônico, será realizada consulta ao Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
a) prova de regularidade junto ao INSS;
b) prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa
Econômica Federal;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal), mediante Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta 03, de 22/11/2005 da PGFN e SRF);
13.3 - Constitui também, condição de habilitação, o encaminhamento pela detentora da melhor
oferta de:
a) prova de regularidade quanto a Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07 de julho de
2011);
b) declaração, mediante marcação em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei,
que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos de idade,
salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF e Lei 9.854/99.
13.4 – Para fins de qualificação técnica deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Documentos relativos ao registro da empresa nos órgãos competentes, indicando o
representante legal e o(s) técnico(s) responsável(is) pela execução dos serviços ora descritos. De
acordo com o OFÍCIO/CREA-RR/PRES/Nº411/13, os serviços descritos são de responsabilidade
conjunta pela composição dos seguintes profissionais: 1)Engenheiro Eletricista e Mecânico, ou;
2)Engenheiro Eletricista e Técnico em Mecânica, ou; 3) Técnico em Eletrotécnica e Engenheiro
Mecânico, ou; 4)Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecânica;
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b) Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove ser apta a executar os serviços inerentes a
este instrumento e obedecendo ao que dispõe a legislação vigente;
c) Comprovação da inscrição ou registro da empresa e seus responsável(is) técnico(s), junto ao
CREA, tendo as atribuições para a prestação dos serviços aqui pretendidos;
d) Termo de Vistoria relativo à visita técnica preliminar, declarando que foram vistoriados os
equipamentos e seus locais de instalação, e que tem total conhecimento das condições e
informações necessárias para a completa e perfeita execução dos serviços.
d.1) Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, as licitantes não poderão alegar
o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa
para se eximirem das obrigações assumidas decorrentes deste instrumento.
13.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da empresa; será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Pregoeira a contar do
momento em que se declarar o vencedor do certame para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
13.5.1 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
13.6 – A documentação de habilitação deverá ser anexada após convocação do Pregoeiro, em
campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação;
13.6.1 - Em caso de ocorrer alguma falha no sistema, o Pregoeiro fixará o prazo para que a
licitante encaminhe, via fax ou e-mail, a documentação exigida para fins de habilitação, cuja validação
definitiva fica condicionada ao envio no sistema para conhecimento público.
13.7 – O Pregoeiro poderá dispensar o envio de fax e/ou de originais, justificadamente, se
houverem elementos digitais suficientes à aceitação e habilitação.
14.

DAS SANÇÕES

14.1 - A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no Sicaf e no cadastro de fornecedores do TCU, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo
de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos
seguintes casos
a) Cometer fraude fiscal;
b) Apresentar documento falso;
c) Fizer declaração falsa;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
g) Não mantiver a proposta.
14.2 - Para os fins da Subcondição contida na alínea “d”, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
15.

DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

15.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término
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do prazo da recorrente.
15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
15.3 – Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
15.4 – Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como
contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
15.5 – Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio
de expediente escrito dirigido ao Pregoeiro, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência
mínima de dois dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.
15.6 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo e
forma previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por
empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento
desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
15.7 – A impugnação feita tempestivamente será decidida pelo Pregoeiro em até 24 horas.
15.8 – Os pedidos de esclarecimento poderão ser enviados em até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl.rr@trf1.jus.br), os quais
serão respondidos em até 24 horas.
16.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 – A despesa decorrente da contratação do objeto da presente licitação correrá à conta de
recursos específicos consignados no orçamento da Seção Judiciária de Roraima ou a ela provisionados, os
quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
17.

DO PAGAMENTO

17.1 – O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal, em duas vias, devendo
constar no documento o nome do banco, agência, número da conta corrente e número do empenho e será
entregue ao executor do contrato nomeado, que fará o atesto e a verificação da regularidade fiscal do
fornecedor.
17.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
17.3 – Após a aceitação dos serviços/material pela SJRR, o pagamento será efetuado de acordo
com o prazo previsto no § 3º, art. 5º ou alínea “a”, inc. XIV do art. 40 da lei 8.666/93, após o protocolo do
documento de cobrança (nota fiscal/fatura) no setor competente, por meio de depósito em conta-corrente
através de ordem bancária.
18.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica
na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
18.2 – A Seção Judiciária de Roraima poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
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escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o
disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
18.3 – Após homologação pela autoridade competente, as decisões do Pregoeiro serão
consideradas definitivas.
18.4 ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução
PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, as empresas vencedoras, após a homologação do Certame,
deverão obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema Eletrônico de informações (SEI) no
endereço
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_exter
no=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 14 deste Edital.
18.5 - – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
18.6 – Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas
na “homepage” da Seção Judiciária de Roraima (www.jfrr.jus.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as
licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
18.7 – Atentar-se para a recomendação do Acórdão 1793/2011 TCU-Plenário, acerca da
necessidade de autuação de processo de penalidade contra as empresas que praticarem atos ilegais
tipificados no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Boa Vista-RR, 25 de julho de 2017

Bruno Salazar de Souza

Edna Martins Cortes Level

Leotavia Helena F. de Queiroz

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº .........
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
A elaboração deste Termo de Referência, sob a égide da Magna Carta e das Leis
n.°s 8.666/93 e 10.520/2002, busca efetuar a contratação de empresa espe cia lizada para
a realização de serviç o de manutenção ger al corretiva e preventiva, com fornecimento
de peças e ins umos, a ser realizado nos comp on ent es da Subestação, Grupo Ger ador
Stemac e USCA, defini dos e estabeleci dos neste documento, instalados na Seçã o
Judiciári a de Rora ima.
Deste modo, ao iniciar os procedimentos preliminares para a contratação de
empresas prestadoras de serviços onde deverão ser f orneci das as peças imprescindíveis
à manutenção, par a substituírem as des gastadas pelo tempo e uso, bem com o as
defeituosas que forem enc ontradas durante a VI ST ORIA PRELIMINAR das
instalaç ões/equipamentos, para que sejam corret amente el aboradas as propost as de
preços da fut ura licitação.
Corroborando o estipulado acima, em cumprimento às dete rminações e às diretrizes
da Admi nistração vige nte, o presente Term o fora redigido, em decorrência do dever de
obediência e de hier arquia, pe la Seção de Serviços Gerais, atravé s do servidor lota do na
aludida Seção, A ltino da Silva Neto, em a tendimento aos pa râ metros preesta beleci dos
pela da SECAD/DIRE F. Assim, torna-se indubitável o fato que este instrumento deve
sofrer a anál ise po rmenorizada e autor ização da autori dade competente, e, por
conseqüê ncia, a ratificação de que este i nstrumento se coaduna com os anseios e as
determinações da Administração.
É imperativo o dever deste inst rumento, que possui o desíg nio de fornecer à
Administra ção e aos licitantes, a perfeita e completa car acteri zação dos serviços, be m
como a justificativa para sua contratação, a forma de lici tação, os critérios de ace itação
das propostas e forma de ha bil itação, a s obri gações da s pa rtes, fixaç ão dos prazos
contratuais, sanções e inadimplê ncias e, assim, servir de base para a ela boração da
minuta de contr ato, e dita l e apresent ação das propost as.
2. OBJETO
O objeto a ser co ntratado consiste, sinteticamente, em (01) uma única
MANUTENÇÃO GERAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
INSUMOS, que se concretizará com a exec ução dos serviços de manutenção téc nica que
proporcione o pleno e adequado funcionamento de t odos os elementos do conjunto da
subest ação e do grupo gerador, incluindo a USCA, i nstalados na Seção Judiciár ia de
Roraima.
Assim , a Administração salie nta que a eventual empresa interessada em
concorrer ao objeto deste termo deve computar, para fi ns de oferecimento da pr oposta,
após anális e e vistor ia no local, os valores inerentes aos insumos (tais como filtro s,
óleos lubrificante s, líqui do de arrefecimento, porcas, para fusos, arrue las, e ntre outro s,
incl usive os ele nca dos abaixo, além de t odas as peças necess árias (bater ias, correias,
bicos de injeção,filtros, óleos do motor,etc.) especificando (co m a descrição da peça,
código, marca/fa brica nte) ca da uma das pe ças na proposta e i ndicando o se u respecti vo
valor unitário . Assim, o valor a ser ofertado na proposta de verá, necessariament e,
contemplar todos os serviços, peças/insumos que deverão ser r ealizados/substituí dos
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para coloc ar em pleno e adequado func ionamento t odos os elementos componentes da
subest ação e do grupo gerador, incluindo a USCA.
Ressalta-se que as pe ças deverão ser discriminada s e especificadas com número
de sér ie (se houver), como também serem novas, com pr azo de garantia de, no míni mo,
06(SEIS)meses compatíveis com as que estejam substituindo e com o(s)
apare lho(s)/sistema(s) da subestação e do Grupo Gera dor, i nclui ndo a USCA,
aprese ntando funcionamento adequado (após a insta lação) e em conformidade com as
indicações do fabricante de cada equi pamento.
Desse modo, os serviços (inclusos nestes as peças e insum os para a manutenç ão e
o restabelecim ento do funcionamento dos equi pamentos) deve rão ser realiza dos de
acordo com os m anuais e normas técnicas específicas, i ncluindo as trocas de peças q ue
forem (s egundo a inf ormação do técnico e/ ou manual de m anut enção) imprescindívei s
ao funcionament o adequado dos equi pam entos c onstituintes da Subest ação e do Grupo
Gerador Stemac e da USCA, pertence nte s à Seção Judiciária de Roraima, têm como
primordiais componentes os elementos e caracter ísticas abaix o em que os termos
“verific ar”, seus der ivados e sinônimos, são usados com o significado amplo, não
contemplando a penas a simples visual ização do equipamento, m as também a re alização
dos procedimentos imprescindíveis à afe riçã o e ajustes, proporcionando o funcionamento
adequado do equipam ento/sistema.
Deverá, ai nda, executar todos os pr ocedimentos técnicos c om o fornecimento de
peças e materiais nec essários para a c orreç ão dos problemas apr esentados em todas as
verificações e serviços abaix o elenc ados.
1. Sube stação Abriga da composta de 2(dois) transformadores de tensão, se ndo um
de 500kVA e outro de 225kVA, perfaze ndo o montante de 725KVA:
 Disjuntor série SOPRARC (BEGHIM)
 Tipo PL 15B nº 56055;
 Tensão nomina l 17,5 KV – 50/60 Hz;
 Corrente nomi nal – 63 0 A;
 Capacida de de Inte rrupção Nomina l 350 MVA SIM
 N.B.I. 110KV;
 Circuitos A uxil iare s;
 Relé de Abertura 110V, 60Hz;
2. Grupo Ger ador de partida a utomática STEMAC n.º de série: ST310 08897 – Modelo
Cramaco 280/310kVA – Potência: 345kVA – Freqüência/Te nsão: 60/220. Códi go
CG280/310 NTG4WEGBT 220IA60 (conforme a NF n.º80-21-430);
3. Motor CUMMINS n.º de Série: 30358663 – Modelo: NT – 855 G4/32108;
4. Gerador: 36208/4868 MTZ;
5. Módulo de Co ntrole Automático K30, V6.02 , da marca KVA;
Assim , co nstata -se que DEVERÃO SER TROCADAS E F ORNECIDAS À S EXPEN SAS D A
CONTRATADA, DEVIDAMENTE COMPUTADAS NO OFERECIMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS, os seguintes materiais:
a. Todas as peças que se mostrarem defeituosa s E/OU
desga stadas pelo tem po
e uso, o que deverá ser obs ervado necess ariamente dur ante a vistoria, devidament e
motivada através de laudo emiti do pelo técnico da empresa que as especifique e
pormenorize os defeit os aprese ntados por cada uma delas;
b. 01(um) Elemento do óleo combustível, cód.3000200690;
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c. 01(um) Elemento do óleo combustível, có d.3 000200660;
d. 01(um) Elemento do óleo lubrificante, cód.3000200200;
e. Óleo lubrif ica nte 20, cód.5800960778, retirando o já existente e colocando um
novo em quanti da de suficiente até a exi gida pelo sistema;
f. Óleo lubrif ica nte 5, cód. 5800960777, retirando o já ex istente e colocando um
novo em quanti da de suficiente até a exi gida pelo sistema;
g. 01(um) elemento anticorrosivo, cód.3000200626;
h. 01(um) bujão magnético, cód.3000240147;
i. 01(um) arruela do buj ão, cód.3000200773;
j. 01(um) anticorrosivo, cód.3000200125, na quantida de suf iciente para troca r o já
existente e re por até ficar na qua nti dade exi gida pelo sistema;
k. 01(um) junta da t ampa de válvulas, cód.390 050449;
l. 06(seis) anéis dos parafusos da tampa de válvulas, cód.3900100824;
m. 01(uma) mangueira superior, có d.5700220095;
n. 02(duas) m angueiras de enchimento, cód.3000010160;
o. 02(duas) m angueiras de borracha, cód.5700 620205;
p. 04(quatro) m angue ira s do aftercooler, cód.3900180611;
q. 01(uma) mangueira curva, cód.3900200762;
r. 01(uma) mangueira inferior, cód.3900700406;
s. 01(uma) correia, cód.3900110572;
t. 02(duas) válvul as termostáticas, cód.3900280639;
u. 01(uma) Junta da ca rc aça da termostáticas, cód.3900140310;
v. 01(uma) junta de ve dação do tubo, có d.3900180779;
w. Conjunto de baterias novas, com garantia de, no mínimo 02(dois) anos do gr upo
gerador;
x. Bicos de inj eção do sistema de injeção;
y. Juntas de vedações e cola de vedação para os procedimentos de reparos no grupo
gerador;
z. Substituir o filtro do pré-filtro e a gam ela co letora de pó;
aa. Trocar as correias do sistem a;
bb. Conexões novas, em material de qua lidade equivalente ou super ior, para
subst ituírem as que fo rem consideradas inadequa das a continuidade de uso.
Vale ressalta r que a e mpresa, responsável pela manutenç ão, deverá programar o
módulo de controle automático, de forma que o equi pam ento avise as três próximas
datas em que serão necessár ias as manutenções trimestrais. Al ém disso, a Contrata da
informará à SECAD/SE SEG as data s que deverão ser efetuadas as manutenções periódi cas
trim estrai s, ao término do serviço.
Assim , os SERVIÇO S DE MANUTENÇÃO GERAL CORRETIVA/PREVENTIVA COM O
FORNECIMENTO DE PEÇAS E IN SUMOS, em função dos t ipos de aparelhos ou dos sistemas
componentes da S ube stação e do Grupo Ge rador, incluindo a USCA, se c onstit uem nos
serviços, materi ais e peças impresc indíveis, constantes neste termo, CABE NDO DIZER
QUE A PRESENTE LIST A NÃO É TAXATIVA, ou seja, se constata da a necessidade de outr as
peças, insumos e serviços estes deverão ser computadas no ofere cim ento das proposta s.
Desse modo, constam abaixo os pri nci pai s se rviços, i nsumos e mat eriais:
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2.1. SUBESTAÇÃO
PAINEL DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO
2.1.1. Limpar conta tos;
2.1.2. Verificar fusíveis de comando, substitui ndo-os caso necessá rio;
2.1.3. Verificar circuito de comando, medição e proteção, substit uindo-os caso
necessário;
2.1.4. Verificar aterram ento, subst ituindo-os caso necessário;
2.1.5. Verificar funcionamento dos relés, substitui ndo-os ca so necessá ri o;
2.1.6. Lubrificar partes móveis;
2.1.7. Verificar existênc ia de corrosão e ferrugem;
2.1.8. Fazer leit ura de tensã o e corrente, a notando caso haja resultado anômalo.
SECCIONADORA AT
2.1.9. Examinar art iculações, pinos, molas e travas, subst ituindo-os caso
necessário;
2.1.10. Reapertar li gações do cabo terra, conexões gerais e fixações da estrutura,
subst ituindo-os caso necessário;
2.1.11. Operar e alinhar fechamento dos contatos, substituindo-os caso necessário;
2.1.12. Lubrificar partes móveis;
2.1.13. Verificar intertravame nto;
2.1.14. Limpar cuidadosamente o conjunto;
2.1.15. Verificar estado das fa cas, substituindo -os caso necessá rio;
2.1.16. Medir e Anotar o valo r da re sistência de iso lam ento.
DISJUNTOR AT
2.1.17. Examinar e apert ar as conexões, substit ui ndo-as caso nece ssár io;
2.1.18. Examinar meca nismo de operação, pinos, molas, braços e articul ações,
subst ituindo-os caso necessário;
2.1.19. Lubrificar partes móveis;
2.1.20. Testar opera ção manual e automática;
2.1.21. Inspeciona r fiação, reapert ando as conexões da fiaç ão de comando,
subst ituindo-as caso necessário;
2.1.22. Verificar sinalização, substituindo-a caso necessário;
2.1.23. Medir e anotar o valor da resistência dos contatos, substituindo-os caso
necessário;
2.1.24. Limpar cuidadosamente o conjunto, substit uindo-os caso necessá rio;
2.1.25. Examinar todas as pa rtes metálica s qua nto à corrosão, substit uindo-as caso
necessário;
2.1.26. Verificar vazamento.
BARRAMENTO
2.1.27. Limpar bar ramento e isola dores indicando anormalidades, substituindo-os
caso necessário;
2.1.28. Reapertar fixações e conexões, substituindo -as caso necessário;
2.1.29. Medir e anotar o valor da resistê nci a do isolamento, substit uindo-os caso
necessário.
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TRANSFORMADORES
2.1.30. Medir e anotar o valor de tensão e ntre fases do secundá rio;
2.1.31. Medir e anotar o valor da corre nte por fases do secundá rio;
2.1.32. Medir e anotar o valor da resistência de isolamento das bobinas,
subst ituindo-as caso necessário;
2.1.33. Limpar cuidadosamente o conjunto e re apertar parafusos, conexões e
terminais, substitui ndo-os caso necessário;
2.1.34. Inspeciona r acessór ios e sua f iação, substitui ndo-os ca so necessá ri o;
2.1.35. Verificar sistema de proteção e testar circuito elétrico;
2.1.36. Verificar nível do óleo e quando necessár io completar ou substitui r.
PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO
2.1.37. Substituir lâmpadas de sinalização queima das;
2.1.38. Limpar conta tos das chaves e disj untores, substituindo-os caso necessário;
2.1.39. Verificar o funcionamento das chaves e disjuntore s, subst ituindo-os caso
necessário;
2.1.40. Apertar fixações e conexões, substituindo-os caso necessá rio;
2.1.41. Verificar fusíveis, substituindo-os caso nece ssário;
2.1.42. Verificar circ uitos de controle, medição e sinalização, subst ituindo-os caso
necessário;
2.1.43. Verificar a existê ncia de vibr ações ou ruí dos anormais;
2.1.44. Aferir i nstrumentos;
2.1.45. Verificar o funcionam ento dos relés, substit uindo-os caso necessá rio;
2.1.46. Verificar aterr amento gera l, reapertando a s conexões, substituindo-os caso
necessário;
2.1.47. Verificar pressão dos contatos dos contadores, relés, etc., substituindo-os
caso necessário;
2.1.48. Verificar o funcionam ento mecânico das pe ças móveis dos contadores, relés,
etc., substituindo-os caso necessário;
2.1.49. Lubrificar partes móveis e mecânicas;
2.1.50. Verificar pressão na s garr as de fixação de chaves e bloco s fusíveis,
subst ituindo-os caso necessário;
2.1.51. Verificar existênc ia de corrosão e ferrugem.
LEITURAS
2.1.52. Efetuar teste de isol amento pa ra massa nos ca bos de entrada e saída,
anotando os resultado s.
DIVERSOS
2.1.53. Realizar limpeza ge ral no abrigo da subestação, USCA e gr upo ge rador;
2.1.54. Realizar manute nção corretiva em 2(dois) exaustores de ar, modelo A400,
220V.
2.2. GRUPO GERADOR
2.2.1. MOTOR
TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE SERVIÇO
2.2.1.1. Avalia r o estado de conservação do tanque, promovendo os consertos
necessários (se for po ssível) ou substit uí-lo, caso necessá rio;
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2.2.1.2. Verificar o nível de com bustível;
2.2.1.3. Drenar para ver ifica r vazamentos do ta nque , especialmente em sua s
conexões/tubulações, fornecendo as e instala ndo as conexões, tubulações e demais
materiais e peças par a sana r os eventua is vazamentos que possam existir;
2.2.1.4. Drenar para ver ifi car o teor da água e im purezas;
2.2.1.5. Drenar a á gua e se dimentos do filtro do tipo RACOR, provide nciando a
subst ituição dos filtros de água;
2.2.1.6. Verificar o respiro do tanque, promovendo os consertos necessários (se for
possível) ou substituí -lo, caso necessário;
2.2.1.7. Verificar se o tanque se m antém instalado na mesma posição, onde o nível
máximo de combustível não deve exce der a linha dos cabeçotes do motor.
SISTEMA DE COMB USTÍVEL E FILTROS
2.2.1.7.1. Verificar as m angueira s e as tubulações de ó leo combustível, substitui ndo
as que se aprese ntarem ineficientes ou ba stantes desgast adas ( com iminência de vir a
aprese ntar problem as);
2.2.1.7.2. Verificar a qual idade (marca homologada) dos filtros instalados,
subst ituindo-os pe los filtros indica dos para o equi pamento;
2.2.1.7.3. Controlar e registr ar a necessida de de troca de fi ltros (se gundo as normas
do fabrica nte).
SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS
2.2.1.8. Substituir o óleo lubrificante, até o nível i ndic ado, com o fornecimento
do óleo indica do;
2.2.1.9. Verificar a tem perat ur a do óleo lubrifica nte;
2.2.1.10. Verificar a pressão do óleo lubr ificante;
2.2.1.11. Verificar va zamentos em juntas e buj ões, providencia ndo, caso
necessário, a subst ituição das peças e materiais para sa nar eventuais vazamentos;
2.2.1.12. Realizar limpeza do re spiro do cárter;
2.2.1.13. Trocar, controlar e re gistr ar a necessidade de troca de óleo do cárter e
dos filtros, em conformidade com as normas do fabricante;
2.2.1.14. Trocar, controlar e re gistrar a necessidade de troca do elemento do filtro
do respiro do cárter, e m conformidade com as normas do fabrica nte;
2.2.1.15. Verificar a qualidade (marca hom ologada) dos filtros a serem i nst alados e
os já instalados.
SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Radi ador ou int ercambiad or;
2.2.1.16. Trocar, contro lar e ve rificar nível d’água de arrefecimento;
2.2.1.17. Trocar e registrar a necessi dade de troca de água e anticorrosivo de
acordo com as normas do fabrica nte, for necendo os insumos ati nentes a este serviço;
2.2.1.18. Verificar funcionamento e fixação;
2.2.1.19. Limpar e, se necessário, efetuar a l im peza sob pressão, em nível de
oficina;
2.2.1.20. Verificar as m anguei ras do ra dia dor ou i ntercambia dor e trocá-l as, caso
necessário;
2.2.1.21. Verificar tempe ratura da á gua de arrefecime nto;
2.2.1.22. Verificar a existê ncia de vazamentos na l inha de arrefecimento;

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
2.2.1.23. Medir a concentra ção do a nticorrosivo (0,6 6um/l) e provide ncia r que se
faça a adição quando necessár io;
2.2.1.24. Trocar, contro lar e re gistrar a troca de filt ro de água de arrefeci mento;
2.2.1.25. Verificar a qualidade do filtro instala do.
BOMBA D’ÁGUA:
2.2.1.26. Verificar vazamentos e funcionamento;
2.2.1.27. Trocar o ventil ador;
2.2.1.28. Trocar e verificar a te nsão da correia;
2.2.1.29. Verificar a fixação da gra de de proteção e estado das pás e parafusos,
trocando-as, ca so nec essário;
2.2.1.30. Verificar o resfriador de óleo, providenci ando o conserto ou substituição
com o fornecimento, caso necessá rio;
2.2.1.31. Verificar a conservaçã o, fixação e vedação.
SISTEMA DE INJEÇÃO E BOMBA INJETORA
2.2.1.32. Verificar a fixação e r eaperto da bomba injetora;
2.2.1.33. Revisão da bomba i njetora e dos bicos de injeção, com a s ubs tituição
destes e ajustes de ac ordo com as normas do fabricante;
2.2.1.34. Verificar vazamentos externos e rea pertos nos injetores;
2.2.1.35. Verificar a necessida de de ajustar válvul as de admissão e escape de
acordo com as normas do fabrica nte;
2.2.1.36. Realizar limpeza do “pick up” magnético;
2.2.1.37. Ajustar a rotação do motor diesel;
2.2.1.38. Verificar a necessidade limpeza do pré-filtro da bomba alimentado ra;
2.2.1.39. Limpeza (realiza da em oficina) do radiador/intercam biador .
FILTRO DE AR
2.2.1.40. Verificar co nservação e fixação;
2.2.1.41. Substituir o filtro do pré-filtro e a gam ela co letora de pó;
2.2.1.42. Verificar o funcionam ento do indica dor de restrição, procede ndo com a
correção;
2.2.1.43. Efetuar a troca do ele mento filtra nte e re gistrar a data da próxim a troca,
de acordo com as norm as do fabrica nte;
2.2.1.44. Substituir o filtro de a r instala do;
2.2.1.45. Efetuar a l im peza inte rna da tubulação do pós-filtro e anterior à turbina .
TURBINA
2.2.1.46. Verificar os va zamentos externos, a co nservação e a fixação, pro cedendo
com a correção dos defeitos apresent ados;
2.2.1.47. Verificar folga dos tubos compressores, procedendo com a correção;
2.2.1.48. Controlar e re gistr ar a necessidade de revisão das turbi nas, em nível de
oficina de acordo com as normas do fabricante.
SISTEMA DE PARTIDA
2.2.1.49. Trocar os t erminais de baterias pe los os indicados pelos fa bricant es;
2.2.1.50. Efetuar a troc a do conjunto de baterias novas, e ver ificar
funci onamento das mesmas;

o
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2.2.1.51. Verificar o funcio namento e o estado de conservação do m otor de
parti da;
2.2.1.52. Verificar chave de partida e contatos elétr ic os;
2.2.1.53. Medir o níve l de te nsão e densi dade das baterias.
PROTEÇÃO DO MOTOR
2.2.1.54. Simular eletricamente atuação do termostato de desli gamento por alta
temperatur a d’ água;
2.2.1.55. Simular eletri camente atuação do pressost ato de deslig amento por baixa
pressão do óleo;
2.2.1.56. Verificar a atuação do sensor de sobreveloci dade (parâmetro 65/66 HZ);
2.2.1.57. Verificar eletricam ent e a atuação do se nsor de baixo níve l d’ água do
radiador/i ntercambia dor, qua ndo existente;
2.2.1.58. Verificar atuação da válvula de fluxo do intercambiador, quando
existente;
VERIFICAÇÕES E PR OC EDIMENTOS DIVERSO S
2.2.2. Verificar ruí dos estranhos e/ou anormais do motor, procedendo com as
devidas correções;
2.2.3. Verificar tensão e trocar as correias;
2.2.4. Verificar as condições de funcionamento dos instr umentos;
2.2.5. Verificar fi ação, est ado do se nsor e valo r aj usta do do sistem a de préaquecimento;
2.2.6. Verificar amortecedor es de vibração;
2.2.7. Realizar limpeza do gr upo ger ador .
2.2.8. GERADOR
2.2.8.1. Verificar estado de conservação e rea lizar li mpeza exter na;
2.2.8.2. Verificar e elimi nar as eventua is obstruções de passa gens de ar internas e
externas;
2.2.8.3. Realizar aperto dos te rminai s de força e de comando na saída do gerador;
2.2.8.4. Verificar e eliminar as vibrações que sej am diversas do funcionamento
normal do a pare lho;
2.2.8.5. Verificar e cor rigir o acoplamento, bor rachas e aperto dos par afusos;
2.2.8.6. Realizar l ubrificação dos rolamentos (de acordo com o modelo e tabela do
fabricante);
2.2.8.7. Realizar re aperto dos tirante s (prisioneiros) do estator.
2.2.9. QUADRO DE COMANDO
2.2.9.1. REGULADOR DE TENSÃO DO GERADOR
2.2.9.1.1. Verificar e cor rigir os ajustes de tensão, ganho e estabilidade do
regulador;
2.2.9.1.2. Verificar e corrigir o comportamento dinâmi co com carga e sem c arga no
grupo gerador;
2.2.9.1.3. Verificar e ajust ar de compensação de reativo (qua ndo a pli cado em
grupos pa rale los);
2.2.9.1.4. Verificar e cor rigir co nexões e contatos elétricos.
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2.2.9.2. REGULADOR DE VELOCIDADE
2.2.9.2.1. Verificar e ajustar a freqüência, o ganho e a estabi li dade;
2.2.9.2.2. Verificar e cor rigir o comportamento dinâmi co com carga e sem ca rga;
2.2.9.2.3. Verificar e substituir conexões e contatos el étricos;
2.2.9.2.4. Revisar o sensor magnético (Pick Up).
2.2.9.3. CARREGADOR DE B ATERIAS (RETIFICADOR)
2.2.9.3.1. Realizar medições e calibra gem de corrente em carga e f lutuação;
2.2.9.3.2. Realizar medições e calibra gem de tensão em carga e flutuação;
2.2.9.3.3. Realizar simulação de defeitos no retificador;
2.2.9.3.4. Verificar e t rocar as conexões e contatos el étricos;
2.2.9.3.5. Verificar sensor de so brevelocidade, substit uindo-o, se necessár io ;
2.2.9.3.6. Verificar medições do sina l emitido pelo sensor magnético (pick-up) ou
tacogerador;
2.2.9.3.7. Realizar ajuste da faix a de at uação de sobrevelocidade do m otor;
2.2.9.3.8. Trocar as conexões e c ontatos elétricos.
2.2.10. PRÉ-AQUECIMENTO
2.2.10.1. Verificar e corrigir o aquecimento no bloco do motor, caso seja verificado
aquecimento acima do normal;
2.2.10.2. Realizar ajuste do termostato regulável;
2.2.10.3. Realizar medição da corrente de co nsumo da(s) resistência(s);
2.2.10.4. Verificar e substituir conexões e contatos el étricos.
2.2.11. SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO (SCA) / USCA
2.2.11.1. Realizar teste s das funções lógic as do qua dro de comando e proteções do
grupo;
2.2.11.2. Verificar atuação dos sensores de tensão-fr eqüência;
2.2.11.3. Verificar co nexões e contatos elétricos;
2.2.11.4. Executar a lim pe za interna e exter no do qua dro, com aspi rador de pó;
2.2.11.5. Verificar e cor rigir as i nstal ações do quadro interno;
2.2.11.6. Correção e aferiçã o da USCA, além da limpe za completa dos
componentes.
2.2.12. ST200, PCC ONAN E CLP’S
2.2.12.1. Conferi r as leituras de sinais pe lo di splay digital;
2.2.12.2. Verificar co nexões e contatos elétricos, substituindo-os, se nece ssário.
2.2.13. EQUILIBRADOR DE CARGA E SINCRONIZADOR
2.2.13.1. Realizar ajuste s de distribuição de potênc ia ativa;
2.2.13.2. Verificar ajuste de fase zero pa ra fechament o dos grupos em par al elo;
2.2.13.3. Verificar tempo de entrada dos grupos em sincronismo;
2.2.13.4. Verificar atuação do sensor de potênci a inv ersa;
2.2.13.5. Efetuar as medi das e substituição de peça s e insumos para pro m over o
adequado funcioname nto com o equilíbrio de carga e sincro ni zação do sistema, com
vistas à cor reção dos problem as apre senta dos em todas as verificações;
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2.2.14. SENSOR DE CONTROLE DE PARALELISMO (SC P)
2.2.14.1. Verificar o tempo de c onfirm ação de grupo na barra;
2.2.14.2. Realizar teste de lógica de funcionamento;
2.2.14.3. Verificar conexões e contatos e létricos, efetuando as substituições
(trocas) necessárias.
2.2.15. PARALELISMO
2.2.15.1. Verificar os níveis de r eativos entre os g rupos;
2.2.15.2. Analisar o funcionamento em conjunto dos grupos.
2.2.16. DISJUNTORE S
2.2.16.1. Verificar o circuito de fecham ento, abertura e proteção com testes de
funcionamento;
2.2.16.2. Proceder com a substituição dos disjuntores que apre sentarem
funcionamento i na dequado.
2.2.17. CONTROLADOR DE CORRENTE TÉRMICO (CCT)
2.2.17.1. Repassar as tempor iza ções do sensor;
2.2.17.2. Verificar atua ção do sensor, obse rvando os limites de corrente em função
do fator de potência da carg a.
2.2.18. ALTERNADOR CARREGADOR DE BATERIAS
2.2.18.1. Realizar teste s de funcionamento;
2.2.18.2. Realizar medição da t ensão e corrente de c arga das baterias.
2.3. MÓDUL O DE CONTROL E AUTOMÁTICO K30, V 6.02, DA MARCA KVA
2.3.1. Proceder com os ajustes e verifica ção das configurações do módulo,
programando-o para indicar a s manute nçõe s a serem real izada s;
2.3.2. Efetuar a verificação do funcionamento do módulo, promovendo as medidas
necessárias para o adequa do funcionamento de todo o sistema.
2.4. DIVERSOS TE STES E AJUSTES E OUTROS SER VIÇOS
2.4.1. Verificar e instrument os de medição;
2.4.2. Verificar e substituir as lâmpadas sina liza doras;
2.4.3. Verificar e substituir o s fusíveis;
2.4.4. Verificar co nexões de comando e de força;
2.4.5. Verificar as chaves seletoras e substit uí-las, caso necessá rio;
2.4.6. Realizar testes de fa lta de rede comerci al e verificar a entra da do grupo
gerador (GMG’s com comando automático);
2.4.7. Verificar estado e cam inho dos cabos e létricos, substituindo-o;
2.4.8. Verificar partes que ntes, prom over as medi das atinentes para so lucio nar o
problem a;
2.4.9. Verificar as i nstal ações do quadro i nterno, a cada ma nute nção, e executar
limpeza interna do quadro, com aspira dor de pó;
2.4.10. Correção de co nexões, limpeza completa do s componentes do gr upo gera dor
(GG);
2.4.11. Medição de cargas para verificar o funciona mento com pleto da subestação;
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2.4.12. Inspeção preve ntiva, com vistoria total do sistema de energia elétrica da
Seccional e i ndicação das providê ncias a serem adotadas;
2.4.13. Instalação/subst ituiçã o de telas em todas as grades ex iste ntes no local da
USCA (Unida de Superv isora de Corrente Alte rna da), para evitar a entrada de animais;
2.4.14. Verificação dos f usíveis de retar da nos da USCA , e se , a pós m edições e
aferições const atar a necessi dade, substituí-los por outros de capacidade ma is
apropriada tec nicamente e proceder com a subst ituição;
2.4.15. Efetuar e entregar à CONTRATANTE, caso constate a necessidade , o cálculo
para o redimensiona mento dos elos fusíveis da subestação [co nsider ando a atual carga
do prédio], pa ra que esta envie para a a nálise da Boa E nerg ia S.A [D istri buidor a de
Energia Elétrica ] para as provi dênci as ne cessária s.
3. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE
A Seç ão Judic iári a do Estado Roraima, atr avés da Dir etori a Administrativa da
SECAD, basila do pel os Princí pios da A dministração Pública , em especial o da
Continuidade dos Serviços Públicos, além dos não menos importantes como os da
Econom icidade e Ef iciência. Dessa forma, deu-se i nício aos procedimentos onde irá
contratar os se rviços de MA NUTE NÇÃO GERAL PERIÓDICA ANUAL do G rupo Gera do r
STEMAC, Subestação, i ncluindo a USCA .
Em harmonia com já explicitado, a Administração espera que aos usuários Seção
Judiciári a de Roraima obtenham a prestação jurisdicio nal de forma contínua, ou seja, que
esta não fique sobrestada em decorrê ncia da falta de fornecim ento de ener gia elétrica.
Assim , a manutenção periódica anual cor retiva e preventiva para o Grupo Gerador,
incl ui ndo a US CA, da Seção Judiciári a de Roraima se faz impre scindível, em face do s
eventuais problemas de interr upção de fornecimento de Energia Elétrica, que ocorram ,
por parte da concessionária.
Ademais, em atendi mento aos pri ncí pios que norteiam a Administr ação
Públi ca, em especial o da Legalida de, ca be destacar que este i nst rumento foi elabora do,
sob a égide da Const i tuição Fe deral, bem como em consonânci a com as leis ordiná rias
n.º28.666/93 e 10.520 de 17/07/2002.
Ressalta que a empresa a ser contratada deverá atender às demais normas
técnicas inerentes aos serviços e peças descritos neste Termo, tai s como, a Resolução do
CONFE A nº 218, de 2 9 de junho de 1973, que discrim ina as ati vidades da s diferentes
modalida des profi ssio nais de Engenharia, Arquitetura e Ag ronomia.
4. DO LOCAL DE REALIZA ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Todos os serviços, componentes da manutenção aqui prete ndi da, deverão ser
executados, no Edifício-Sede da Seção Judiciária de Roraima, situado na Avenida Getúlio
Vargas, nº 3.999, Bairro Canari nho, Boa Vi sta, Roraima. Todavia, qua ndo a CONTRATAD A
demonstrar a inviabilidade, em efet uar alguns dos procedimentos inere ntes aos Serv iços
de Manutenção, poderá solicitar à SECAD/DIREF a autorização da realização do serviço na
oficina da CONTRATAD A.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO A CHAMADOS EM DECORRÊNCIA
DE DEFEITOS APRE SEN TADOS NO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVI ÇOS
5.1. Após a solicit ação dos serviços, que se dar á com o recebimento da nota de
empenho pe la contratada, a contr atada deverá r ealizar os serviços de manutenção e a s
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trocas das peça s aqui descritas, no prazo máximo de 30(trinta) dias, c ont ados a partir do
recebimento da nota de empenho pela contratada;
5.2. Em caso de apresent ação de defeitos de funcionamento no sistema da
Sube stação/USCA/GRUPO GERADOR, em face da falta de qualidade dos serviços efetuados
e/ou peças/i nsumos empregados na manutenção, a CONTRATA DA terá que atender de
imediato (entendido como o praz o de 24(vinte e quatro) horas) os chamados da
CONTRATANTE, que se dar á por meio de correspo ndência ele trônica ou documento
formal, e efet uar as medidas sa neadoras, no prazo máximo de 05(cinco) dias, cont ados
da data do chamado.
5.2.1. Tal pr azo po derá se r di lata do, através de eventua l aceitação da
ADMINISTRAÇÃO, mediante j ustificativa técnica e exposição por menoriza da de todos os
percalços que impossibilitem a solução/conserto dentro do prazo estipula do acim a;
PRAZOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E PE ÇAS
Os serviços de m anutenção terão que se r prestados com prazo de garantia de, no
mínimo, 06 (seis) meses, cont ados da entrega defi nitiva dos serviços, a partir do
recebimento do s erviço atr avés do at esto na res pectiva not a f iscal, ou na f at ura do
serviço.
As peças de reposi ção terão que ser for neci das com um pr azo mí nimo de gar anti a
de 06 (seis) mes es, contados da entrega def initiva dos s erviços, a partir do rec ebiment o
do s erviço através do atesto na res pectiva nota fiscal, ou na f at ura do serviço.
6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA
A empresa a ser cont ratada o briga- se a:
6.1. Após a solicit ação dos serviços, que se dar á com o recebimento da nota de
empenho pe la contrat ada, REALIZARÁ os se rviços de manutenção e as trocas das peça s
aqui descr itas, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados a partir do recebiment o da
nota de empenho pel a contrat ada;
6.2. SOLICITAR a autorização da SECAD/DIREF, uma previsão de horári o, antes da
entrega defi nit iva do serviço em tela, para o desligamento do fornecimento da rede
externa de fornecim ento de energi a elétric a e, assim , efetuar os testes de funcioname nto
do Grupo Gerador;
6.3. Depois de restabe leci do o funcionamento dos equipame ntos, a CONTRATAD A
DEVERÁ APRESENTAR TODAS AS MEDIDAS N ECESSÁRIAS para conservar os equipamentos,
e informar as quatro próximas datas pa ra a realização da Manutenção Periódica,
Trimestral e Anual, conforme o caso, pro gramando-as no módulo de automação;
6.4. Providencia r a limpe za dos locais onde estão instal ada s as partes que
compõem o Grupo Gerador;
6.5. FORNECER, quando constatada a necessidade de substit uições de peças,
para rea li zação dos SERVIÇO S DE MANUTE NÇÃO, peças novas, s em def eitos ou avari as,
em conformidade com as recomendações do f abricant e do equipament o e norm as
técnicas vigent es à época, c om praz o mínimo de g arantia de 06(seis) meses após a
instalaç ão;
6.6. Executar os serviços de m anute nções, e m horário compatív el com o
expedie nte da Seção Judiciária , sem causar gra ndes transtor nos, evitando, o máximo
possível, r uí dos desagra dáveis ou interr upção dos se rviços judiciários. Caso seja
necessário, a contratada poderá realizar alguns serviços em dias não úteis, bast ando par a
isso, solicitar autoriza ção da SE CAD, que designará servidor par a acompanhar os serviço s;
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6.7. Manter o atendimento ao padrão recomendado pelos fabrica ntes e de
acordo com as normas técnica s brasileira s;
6.8. Cumpri r, na execução dos serviços, todas as normas de seg ura nça do
traba lho em vi gor, prepar ando, i nstrui ndo e dota ndo seus funcionários e técnicos de
todos os equi pamento s de seg ura nça (EPI) necessários;
6.9. Ocorrendo a necessidade de serem efet uados procedimentos em oficina da
Contratada, haverá a assinatura do Termo de Autor ização de Saí da, a pós autorização da
SECAD/DIREF, emiti do pelo S upervisor da SESEG, especialmente designado pe la Seção
Judiciári a de Roraim a, onde a part ir do recebimento desta pela co ntrat ada, est ará
autori zada a desinstal ar, transportar, e per manecer com os equipam entos nas ofic ina s,
reinst ala r pa ra o completo resta beleciment o do func ionam ento do Grupo Ger ador;
6.10. Aprese ntar relatório t écnico ao final dos serviços, juntam ente com a nota
fiscal, relatando as peças subst ituídas, especificando o número de sér ie das instala das
(se houver), os se rviços executados e os pr oblemas detecta dos;
6.11. Indicar os nomes dos técnicos habi lita do s que fa rão a manutenção dos
equi pam entos. Tais t écnicos, ide ntificados com crachás da e mpresa, ter ão que se
aprese ntar ao supervi sor da SESEG, a cada solicitação do serviço, tanto no início, para a
autori zação, quanto no término, par a a entrega do serviço;
6.12. Responsa bilizar-se po r todas as despesas decorrentes da exe cução dos
serviços e do for neci mento de peças, tais como: mão de obra, sa lários, obrigações sociais
e traba lhistas, ferr amentas, impostos, transporte e outras que se fizerem necessár ias;
6.13. Instrui r, durante as manutenções, os responsáveis pela operação da
Sube stação e do Grupo Gerador qua nto ao uso adequado dos di spositivos;
6.14. Responsa bilizar-se po r danos pessoai s ou m ateria is, decor rentes de dolo ou
culpa por parte de se us empregados e/ou prepostos quando da execução dos serviços e
ou entrega das peç as de que trata e ste instr umento;
6.15. Aprese ntar nota fiscal , contendo os dados bancários e o número da nota de
empenho, em duas via s, no pr imeiro dia útil após o término da pre stação dos serviços;
6.16. Suje itar -se à fiscali zação, pela Seção Judiciária de Roraima, nos te rmos aqui
previstos, para o cumprimento e execução dos serviços de que tr ata este termo.
6.17. Não s ubc ontr atar totalmen te, sob nenhum pretexto, os servi ços objeto
desta contratação. A CONTRATADA somente poderá subcontr atar parcialmente o obje to
deste instr umento após a o btenção de prévio consentim ento por escrito da
CONTRATANTE . Na hipótese de ser aut orizada a subcontra tação, a CONTRAT ADA
dil ige ncia rá j unto a esta no sentido de serem rigorosamente cumpri das a s obri gaçõ es
contratuais, especi al mente qua nto à fiel e perfeita execução dos serviço s
subcontrata dos, fica ndo diretamente responsável, perante a CONTR ATANTE, pe las
obrigações assumidas pela subco ntrata da
7. OBRIGAÇÕES DA SEÇÃ O JUDICIÁRIA DE RORAIMA
A Seção Judiciária de Roraima fic ará obri ga da a:
a) Permitir o acesso dos técnicos da e mpresa nas i nsta lações da S JRR,
colabora ndo par a a tomada de medidas necessárias à prestação dos serviços, exigindo
sempre documento de identificação funcional dos técnicos;
b) Assegurar aos técnico s credenciados o livr e acesso aos equipa mentos e aos
locais de sua instalaçã o, presta ndo-lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados;
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c) Informar à empresa responsável pela manutenção sobre qual quer
irregulari dade no funcionamento dos equipamentos, dentro do período de ga rant ia do s
serviços, desde que se ja perce ptível ao hom em comum;
d) Fiscali zar o exato cumprimento das condiçõ es estabelecidas neste termo;
e) A Seção Judiciár ia de Roraima deverá efetuar o pa gamento até o 10º dia útil, a
contar do atesto da Nota Fiscal, que se dar á com a constatação do pleno funcionamento
do Grupo Gera dor, Subestação e USCA, a ser com provado com a aprese ntação de l audo
informando que foram efetuados todos os procedimentos previstos par a a manutenção
em tela, além dos impresci ndíveis testes de funcionamento, real iza dos com a simulação
de falta de ener gia da concessioná ria e através do funcionamento ininterrupto por, no
mínimo, uma (01) hor a.
f) Ressalta-se que o recebimento realiza do acima não exclui a responsa bil ida de
da CONTRATADA, em efetuar as medi das co rretivas dos de feitos aprese ntados durante o
pra zo de garantia dos serviços;
g) Efetuar o pa gament o à contratada, media nte ordem bancária em conta
corrente por e la indicada o u por meio de ordem bancária para pa gamento de fat ur as co m
código de barras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo do
documento no setor competente, no caso de crédito em conta corrente, ou da data de
aprese ntação da fatur a com o código de barra, também no setor competente, conforme a
opção de pagam ento feita pel a empresa.
h) Caso o pagamento nã o seja efetua do no pr azo estipulado no subitem anter ior,
serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia,
relativo ao pe ríodo co mpreendido ent re a data do vencim ento do prazo pa ra pag amento
até a data de sua e fetivação, exceto na hipótese de glosa na fatura par a posterio r
apuração da falta.
i) Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou out ra circunstância que a desaprove, a
liquidação da despesa ficará pe nde nte e o pagam ento será sustado até que a Contrata da
provide ncie as medi das sanea doras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer
ônus par a a Justiça Federal de Roraima, inclusive moratório. Ne sse caso, o pr azo a que
refere o subitem e) pa ssará a fl uir somente após sanada a irregularida de;
j) O nº. do CNPJ da proponente, a presentado nos docum entos relativos ao
procedim ento licit atório, deverá ser o m esmo para efeito de emissão das notas fisca is e
posterior pagamento.
k) Para fins de pa gamento será realizada consulta à Justiça do Trabalho, com o
fito de se obter a Certidão Negativa de Débitos Tr aba lhistas ou outr a certi dão
equiva lente, a ssim como ao SICAF para comprovação da validade da ce rti dão de
regularidade do FGTS, certi dão negat iva de débitos com o INSS, certidão conj unta
negativa de débitos relativos a Tr ibutos Federa is e à Divida Ativa da União. Caso a
empresa esteja com alguma certidão ou o cadastramento vencido no SICAF, serão
consult ados via internet, os respect ivos site s dos órgãos emite nte s das certi dões supra citadas. Se as certi dões não estiverem r egulares, o pag am ento ficará sustado, sem
qualquer ônus para a Contrata nte.
l) Constata da a situação irregula r da cont ra tada junto à J ust iça do Trabal ho/
SICAF, esta será notificada , por escrito, para provide ncia r a sua regula ri zação no prazo
de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, aprese ntar defe sa, sob pena de rescisão
contratual, se Adm inistração assim entender. Este prazo poderá ser prorrog ado, a
critério da Administração.
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8. UNIDADE FISCALIZADORA DO FUTURO CONTRATO
8.1. A Seção responsável pela fiscali zação dos serviços a qui tratados ser á
definida pel a Adm ini stração, que examinará e verifi cará o exato cumprimento das
condições a qui estabe lecidas.
8.2. Quaisque r dúvi das, questionamentos ou atos administ rativos que fugirem à
competência do exec utor do fut uro contr ato, o mesmo deverá fa zer co nstar no P A
correspondente e suscitar a SECAD/DIRE F a tomar um a decisão sobre a dúvida.
9. VALOR E STIMATIVO DA LICITAÇÃO
A pesquisa de preços a ser real izada pela SECOM irá demonst ra r a média total
estim ada pa ra servi ço geral de MANUT ENÇÃO PERIÓDICA ANUAL, com final ida de
corretiva e prev entiva, do Grupo Gerador, Sube stação e USCA, i ncluindo o forneciment o
de peças e insumos ne cessários.
10. CLASSIFICAÇÃO ORÇA MENTÁRIA
As despesas inere nte s aos serviços retro correrão à conta do Programa de
Traba lho nº 02.061.0569.4257.0001 – Julgamento de Ca usas na Justiça Fe deral e
Elemento de Despesa nº 33903917 - Manutenção e Conservação de Máqui nas e
Equi pamentos e nº 33903025 - Material pa r a Manute nção de Bens Móveis.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A contrata da, nos casos de atraso injustifica do assim considerado pela
Administra ção, ou de inexecução pa rcia l ou ainda de i nexecução total da o bri gação,
ficar á sujei ta, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da
Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo da s responsa bil ida des civil e crim ina l, às seguint es
pena lidades:
a) advertência;
b) multa;
c) suspe nsão temporári a do dire ito de participar de l icitação e impedimento de
contratar com a Admi nistração, pe lo prazo de até doi s anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administr ação
Públi ca.
11.2. As multas contr atua is relativa s à entre ga/execução do objeto deste
instrumento estar ão estabelecida s no ANEX O - Minuta de Contrat o.
11.3. A penalidade f unda da em comportam ento ou conduta ini dône a ensejará
impedimento de licitar e de contratar com a União, Estado s, Distrito Federa l ou
Municípios e descre denciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do
disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
11.4. As pena li dade s previstas nas al ínea s “a”, “c” e “d” do item 1 poderão ser
apli cadas j untamente com a pena de m ulta prevista na a lí nea “b” do mesmo item.
11.5. As pe nal idades previstas nas alíneas “c” e “d” acima também po derão ser
apli cadas à CONTR ATADA, caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar
recolhimento de tri butos, pratica r ato il ícit o visando frustrar os objetivos da licitação ou
demonstrar não possuir idoneidade par a contratar com a Administ ração.
11.6. Caso a em presa vencedora se recuse a a nexar proposta de preços, nos
termos do Edital, a assina r a Ata de registro de Preços ou Contr a to no pr azo indica do ou
ainda a dar o recebimento no empenho, sem motivo justificado , ficará caracterizado o
descumprim ento total da obr igação. Em consequê ncia, ser-lhe -á a plicada a multa prev ista
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na alínea “ b” do item 12.1, no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo
ser cum ulada com a pena prevista na a línea “c” do mesmo item .
11.7. O valor da mul tas poderá se r deduzi do do s créditos porve ntura existente s
em favor da Contratada. No caso de inexistê ncia de cré ditos, o valor das m ultas devi das à
Contratante deverá ser recolhido ao Tesouro Nacio nal, por meio de GRU (Gui a de
Recolhimento da Uni ão), no prazo de 0 5 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da notificação para recolhimento, ou ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente (art . 86 da Lei 8.666/1993).
11.8. A aplicação das pe nal idades previstas neste instrumento será precedidas de
regular processo administr ativo, assegurados o contraditór io e a ampla defesa e
ensejar ão seu re gistro no SICAF.
11.9. Caberá recurso, em r elação ao ato que a plicar quai squer das penali da des
prevista s ne ste i nstrumento, no pra zo de 0 5 (cinco) dias útei s, c ontados do rece bimento
da noti fica ção.
12. DA RESCISÃO CONTRA TUAL
A Contratante se rese rva no direito de
ocorrência das situaç ões previstas nos inci sos
8.666/93, com as conseqüências contratuais
Poderá, ainda, ser re scindido por acordo entre
Art. 79, Incisos II e III do mesmo diploma leg al.

resc indir, unilateralmente , o contrato, na
I a XII e XVII do Art. 78 e A rt. 77 da L ei
e as previstas em lei ou regulam ent o.
as partes ou j udi ci almente nos termos do

13.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTA S
As propostas deverão conter, dent re outr as informações que já constam neste
instrumento e aquela s que constarem no edital de licit ação:
a) descrição cl ara e de talha da dos serviços a serem prestados;
b) preço unit ário e tot al dos serviços aqui descritos;
c) prazo de validade da propost a, não inferior a 60 (sesse nta) dias, conta dos a
parti r da abe rtura da s propostas;
d) Dec laraç ão que tomou ciênci a das condições, estipuladas neste Termo de
Referência, para o fo rnecimento dos serviç os, aqui descritos, t endo efetuada
a devida vistoria das instal ações e equipamentos do GRUPO GERADOR,
SUB ESTAÇÃO E USCA da Seç ão Judiciária de Ror aima e, assim, obt eve as
inform ações necessárias par a o correto oferecimento de preços para a
realização do objeto, dentro das co ndições estabelecidas por este termo de
refer ênc ia, edital e s eus anexos.
As propost as que estiverem apresentadas nas form as aqui descritas e em
obediência ao que dispor o Edital de Pre gão a ser ela bora do, serã o aceitas.
14.

EXIGÊNCIAS PARA HAB ILITAÇÃO
A empresa interessada em participar do pr egão deverá aprese ntar, par a fins de
habilitação, a lém das exigê ncias consta ntes no edital de li citação, os seguintes
documentos:
a)
Documentos relativos ao regi stro da empresa nos órgãos co mpetentes,
indica ndo o repre sentante le gal e o(s) té cnico(s) re sponsável(i s) pela execução do s
serviços ora descri tos. De acordo com o OFÍCIO/CREA-RR/PRES/Nº411/13, os serviços
descritos são de responsabi li dade conjunta pela composição dos seguintes profissiona i s:
1)Engenhei ro Eletr icista e Mecânico, ou; 2)Engenheiro Eletricist a e Técnico em Mecânica,
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ou; 3) Técnico em Eletrotécnica e E nge nhei ro Mecânico, ou; 4)Técnico em Eletrotécnica e
Técnico em Mecânica;
b)
Atestado(s) de Ca pac ida de Técnica que co mprove ser apta a executar os
serviços inerentes a e ste inst rumento e obe decendo ao que dispõe a legi slação vigente;
c)
Comprovação da inscrição ou registro da em presa e seus responsável(is)
técnico(s), junto ao CREA, t endo as atribuições pa ra a prest ação dos serviços a qui
pretendi dos;
d)
Termo de Vist oria relativo à visita t écnica prelimin ar, declarando que
foram vistoriados os equipamentos e s eus locais de inst alação, e que tem tot al
conheciment o das condições e informações necess árias para a compl eta e perfeit a
exec ução dos s erviços. A visita deverá ser marcada pr eviament e com a Seç ão de
Serviços Ger ais pelo fone (95) 2121-4229 ou na própria Seção Judiciária de Roraima. T al
vistoria deverá s er realizada e assinada pelo Téc nic o Responsável da Licitante o qual
será o i ndicado par a ex ecut ar e coordenar os serviços aqui relat ad os. O Termo de
Vistoria r elativo à visita técnica preliminar poderá ser substituído por declaração de
que as i nformações c onstantes neste Ter mo de Referência s ão suficientes para total
conheciment o das condições nec essári as para a completa e perfeita execuç ão dos
serviços.
d.1) Tendo em vista a faculdade da real iza ção de vistoria, as licit antes não
poderão ale gar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades exi stentes como
justificativa para se exim irem das obrigações assumi das decorrente s deste i nstrumento.
15. DA LICITAÇÃO
Não sendo o caso de dispensa ou inexigibilidade de que tratam os arts. 24 e 25 da LLCA, o
procedimento ocorrerá por Pregão Eletrônico.
15.1. Tipo Licitatório: Menor Preço;
15.2. Para a definição do menor preço, será utilizada a tecnologia melhor preço, conjugando-se a
qualidade dos serviços, a funcionalidade, disponibilidade e desempenho do contratado;
15.3. O objeto deste projeto/ termo de referência será adjudicado por preço global.
16. RESPONSÁVEL PELA EL ABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Encerra -se o Termo de Referência em epígrafe na e sper a de ter redigido, com
ênfase no Princípio da Continui dade, exatam ente os anseios da Administra ção atual da
Seção Judiciár ia de Roraima, os servidores abaixo-assi nados. Assim, em decorrênci a do
dever de obediência , transcrevemos o presente Termo, nos moldes estabeleci dos pe la
SECAD/DIREF.
Boa Vista -RR, 6 de jul ho de 2017.

Altino da Silva Neto
Supe rvisor da SE SEG
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº .........
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ..../2017
CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DO GRUPO
GERADOR PERTENCENTE À SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA,
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE RORAIMA E A EMPRESA ......
Aos .....dias do mês de .......... do ano de dois mil e dezessete, de um lado, a União, através do Justiça Federal
de 1ª Instância, Seção Judiciária de Roraima, com registro no CNPJ/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av.
Getúlio Vargas, 3999 , Bairro Canarinho, Boa Vista RR, neste ato representada pelo Diretor Administrativo,
Nílton Dall’Agnol, CPF n. 454.918.010-20, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/DIREF
233, de 30.09.2010, assinado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de Roraima, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa.............., inscrita no CNPJ sob nº ..........., com sede na
..................., neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr. ........., CPF nº ..............., doravante
denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO GERAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, A SER
REALIZADO NOS COMPONENTES DA SUBESTAÇÃO, GRUPO GERADOR STEMAC E USCA, observando o
disposto nos autos do Processo Administrativo nº ..........., e em observância ao que preceitua a Lei nº
8.666/93, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Execução de serviços de manutenção geral corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e insumos, a
ser realizado nos componentes da Subestação, Grupo Gerador Stemac e USCA instalados na Seção
Judiciária de Roraima.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
Garantir que os usuários da Seção Judiciária de Roraima obtenham a prestação jurisdicional de forma
contínua, ou seja, evitando que esta não fique prejudicada em decorrência da falta de fornecimento de
energia elétrica.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A empresa a ser contratada ficará obrigada a:
a) Observar e cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, INMETRO,
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos, bem como as Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema
CREA-CONFEA, relativas aos serviços a serem executados.
b) Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços.
c) Ser responsável pelos danos causados diretamente à SJRR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo quando na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou o acompanhamento pela SJRR.
d) Ser responsável, ainda por danos causados diretamente a qualquer bem de propriedade da SJRR em
que se constatarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou dos
materiais empregados.
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e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a SJRR.
f) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com ele, ainda que acontecidos nas
dependências da SJRR.
g) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos
serviços.
h) Empregar na execução dos serviços, profissionais de comprovada competência, devidamente
uniformizados e identificados por crachá, os quais estarão sujeitos às normas disciplinares e de
segurança da SJRR.
i) Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho e diligenciar para
que seus empregados e os seus possíveis subcontratados trabalhem com Equipamentos de Proteção
Individual (EPI).
j) Empregar somente os materiais descritos nos projetos e, na ausência de detalhamento, utilizar
materiais de primeira qualidade, de acordo com as especificações técnicas vigentes e responsabilizarse pela quantidade dos mesmos, assumindo as despesas referentes ao transporte, carga, descarga e
movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de
obras, assim como o processo de sua utilização.
k) Todo material utilizado na execução da obra tais como correias, óleos, mangueiras e etc, deverá ser
previamente aprovado pelo fiscal da SJRR.
l) Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seus
engenheiros/arquitetos responsáveis ou encarregados técnicos.
m) Comunicar imediatamente à SJRR, por escrito, qualquer anormalidade durante a execução dos
serviços, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários.
n) Permitir o livre acesso da fiscalização da SJRR, ao local dos serviços, bem como facilitar os seus
trabalhos, acatando ordens, sugestões e determinações.
o) Providenciar a remoção contínua de entulhos e a limpeza constante das áreas afetadas pela
execução dos serviços. Ao final dos serviços, realizar limpeza completa e remoção final dos detritos
para local apropriado, conforme recomendações da PMBV. Tais serviços deverão estar inseridos no
valor global proposto pela Contratada.
p) Executar os serviços de forma planejada, causando o mínimo de transtorno possível, sempre em
sintonia com a SJRR, de forma a não comprometer o prazo de entrega dos serviços.
q) A execução do objeto licitado deverá seguir estritamente as diretrizes do termo de referência. As
modificações/adaptações que se mostrarem necessárias e imprescindíveis à conclusão dos serviços
deverão ser comunicadas à SJRR, e por ela autorizadas.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Por este instrumento, a CONTRATANTE obriga-se a:
a) proporcionar todas as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir as condições
estabelecidas neste Contrato;
b) permitir aos técnicos e/ou engenheiros credenciados da CONTRATADA, visitas técnicas ao referido
imóvel, dando acesso total em sua área interna, para identificar e sugerir os materiais que serão
empregados no serviço;
c) assegurar aos técnicos e/ou engenheiros credenciados da CONTRATADA, o livre acesso ao local para
a execução dos serviços e aos documentos (plantas, croquis, etc);
d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
credenciados da CONTRATADA;
e) emitir relatórios sobre os atos relativos à execução dos serviços, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas
nas especificações e à aplicação das sanções;
f) relacionar as dependências das instalações físicas e bens de sua propriedade colocados à disposição
da CONTRATADA durante a execução dos serviços, com a indicação do estado de conservação, se for
o caso;
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g) comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços;
h) acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta Contratação;
i) efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante o período de vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada “in loco”
por fiscal designado pela SJRR.
Parágrafo Único - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução dos
serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja essa
responsabilidade, exercer, por intermédio de sua Fiscalização, a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, podendo para isso:
a) exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as especificações;
b) observar a execução dos serviços no prazo fixado neste instrumento;
c) exigir o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às exigências contidas nas normas
técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, IPT, INMETRO e dos fabricantes;
d) exigir a realização de todos os serviços com excelente acabamento, de acordo com as especificações e
determinações constantes no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;
e) solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere
prejudicial a realização dos serviços ou à conservação de seus bens, equipamentos ou instalações;
f) exercer a fiscalização no interesse da CONTRATANTE, o que não exclui ou reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros;
g) aprovar a aplicação dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços, mediante apresentação de
amostras e/ou certificados;
h) solicitar e analisar, previamente, o plano de trabalho preparado pela CONTRATADA, o qual deve conter
todos os processos e métodos de execução e seus serviços
i) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da CONTRATADA que
embarace ou dificulte a fiscalização da CONTRATANTE ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério,
considere inconveniente;
j) comunicar à autoridade competente, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela CONTRATADA
que impliquem em atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de acréscimo ou
supressão de serviços, prorrogação de prazos de etapas, para adoção das medidas cabíveis;
k) decidir os casos omissos relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram,
direta ou indiretamente, aos serviços contratados.
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão recebidos na forma a seguir e observando, em especial, os arts. 69, 73 a 76 da Lei nº
8.666/93:
a) provisoriamente, pela Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento do Serviço,
mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias úteis
da data da comunicação de término dos serviços.
b) definitivamente, pela Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento do Serviço, caso
não haja mais qualquer impropriedade/irregularidade a ser corrigida, mediante TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias úteis da data da comunicação
do término dos ajustes nos serviços.
Parágrafo Primeiro - Durante as análises que precedem ao recebimento provisório, se for detectado pelo
fiscal contratado ou pela Comissão qualquer impropriedade/irregularidade explícita nos serviços, o fato
deverá ser comunicado formalmente à Contratada a fim de tomar as providências necessárias para o devido
ajuste. A Comissão deverá estipular o prazo para os ajustes.
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Parágrafo Segundo - A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento do Serviço só poderá
elaborar os termos de recebimento provisório e definitivo de que trata este item, após o fiscal designado
pela Administração emitir documento que ateste o respectivo recebimento dos serviços, o qual procederá à
conferência de sua conformidade com os projetos, normas e demais documentos legais. A verificação de
conformidade dar-se-á no período entre a entrega provisória e a definitiva.
Parágrafo Terceiro - A comunicação do término dos serviços (provisório) e a de seus ajustes (definitivo)
deverá ocorrer mediante documento formal da Contratada, entregue diretamente à Comissão de
Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento do Serviço.
Parágrafo Quarto - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto contratado, dentro dos
limites estabelecidos por leis e pelo Contrato;
Parágrafo Quinto - Nos termos do artigo 76 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá rejeitar, no todo ou
em parte, os serviços objeto deste Contrato executados em desacordo com as cláusulas contratuais e Termo
de Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das dotações consignadas no orçamento,
classificados no Programa de Trabalho nº 085308 - Julgamento de Causas na Justiça Federal e Elemento de
Despesa nº 3.3.3.9.0.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
Parágrafo Único - Foi emitida a Nota de Empenho nº ........., de ..........., no valor de R$ ....................., para
atender as despesas oriundas desta contratação.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
Pela execução dos serviços, objeto deste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total
de R$............................
Parágrafo Único - No preço constante do caput desta Cláusula estão incluídas todas as despesas
concernentes à execução dos serviços contratados, incluíndo fornecimento de todos os equipamentos,
materiais, transportes, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, assistência técnica, benefícios, licenças
inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do objeto
deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
Os serviços serão pagos em até 10 (dez) dias úteis a contar do atesto da Nota Fiscal, mediante prévia emissão
pela Contratada do documento fiscal/fatura pertinente e obrigatório, observada a validade das certidões
negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União, assim como outras
exigências contratuais e legais relativas à conclusão dos serviços, devendo-se proceder no aludido
documento o destaque dos valores a serem deduzidos por ocasião de retenção na fonte de tributos, nos
termos da legislação em vigor.
Parágrafo Primeiro - O atesto da nota se dará com a constatação do pleno funcionamento do Grupo
Gerador, Subestação e USCA, a ser comprovado com a apresentação de laudo informando que foram
efetuados todos os procedimentos previstos para a manutenção em tela, além dos imprescindíveis testes de
funcionamento, realizados com a simulação de falta de energia da concessionária e através do
funcionamento ininterrupto por, no mínimo, uma (01) hora.
Parágrafo Segundo - Como a execução dos serviços está prevista ocorrer em até 30 (trinta) dias, após o
recebimento da nota de empenho, o faturamento/pagamento ocorrerá de uma só vez. Devendo a
Contratada apresentar junto com a fatura:
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a) registro dos serviços e do contrato no CREA/RR, onde devem constar no campo 15 da ART, no
mínimo, os dizeres:
“Execução de serviços de manutenção geral corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e
insumos, realizada nos componentes da subestação, grupo gerador stemac e usca instalados na
Seção Judiciária de Roraima;
b) se Optante do SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar, também, cópia do "Termo de Opção" pelo
recolhimento de impostos naquela modalidade.
Parágrafo Terceiro - Caso não seja efetuado o pagamento no período constante na cláusula nona, serão
devidos à CONTRATADA, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período
compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.
Parágrafo Quarto - Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SJRR.
Parágrafo Quinto - A SJRR deverá deduzir do montante a pagar ou da garantia contratual os valores
correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA só poderá emitir o documento fiscal, após a aprovação do Termo de
Recebimento Definitivo dos serviços pela Fiscalização da CONTRATANTE. A nota fiscal de serviços será
apresentada pela CONTRATADA, em 02 (duas) vias, constando o nome do banco, agência e número da conta,
protocolando-a na Seção de Serviços Gerais, no horário de expediente, para liquidação e pagamento da
despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente.
Parágrafo Sétimo - O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará o período e os
serviços prestados.
Parágrafo Oitavo - Será considerada, para fins de pagamento, a data do protocolo do documento de
cobrança no setor competente.
Parágrafo Nono - À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de
atestação pela Fiscalização, os serviços não tiverem sido prestados de acordo com o proposto, aceito e
contratado, sem constituir-se em mora por essa decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
Nos casos de atraso injustificado assim considerado pela Administração, ou de inexecução parcial ou ainda
de inexecução total da obrigação, ficará sujeita, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos
artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei
10.520/2002;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Primeiro - As penalidades previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput poderão ser aplicadas
juntamente com as penalidades de multa previstas nesta cláusula.
Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” acima também poderão ser aplicadas à
CONTRATADA, caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato
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ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração;
Parágrafo Terceiro - Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de preços nos termos do Edital,
a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo indicado ou ainda a dar o recebimento no
empenho, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em
consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista na alínea “b” do item 1, no percentual de 10% sobre o
valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a pena prevista na alínea “c” do mesmo item.
Parágrafo Quarto - O atraso injustificado na execução dos serviços objeto desta contratação ou
descumprimento de qualquer outro prazo estabelecido no termo de referência ou ainda qualquer outra
infração contratual sujeitará a Contratada à multa de 0,33% por dia de atraso, calculado sobre o valor total
do contrato ou sobre a parte não entregue/executada, até o limite de 30 (trinta) dias corridos.
a) Após esse prazo, será reconhecida a recusa do fornecedor, podendo a Administração
considerar rescindido o contrato e aplicar a multa prevista no parágrafo quinto, sem prejuízo
de outras penalidades previstas na lei.
Parágrafo Quinto - A inexecução parcial ou total do objeto desta contratação por parte da Contratada
poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no
percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total
contratado, sem prejuízo de outras penalidades previstas na lei.
Parágrafo Sexto - Nas hipóteses em que não esteja fixado previamente o termo inicial ou final para
cumprimento de obrigações, o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos.
O descumprimento da obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada, hipótese em que estará
sujeita à sanção prevista no parágrafo quarto.
Parágrafo Sétimo - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das
obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
Contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência. A entrega até a data–limite de que trata este item não isenta a
licitante da multa prevista no parágrafo quarto;
Parágrafo Oitavo - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser
encaminhada ao Contratante até a data do vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando
a critério do Contratante a sua aceitação;
Parágrafo Nono - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta nesta
cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
Parágrafo Décimo - Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade,
estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no
parágrafo quarto.
Parágrafo Décimo- Primeiro - A aplicação de multas, bem como a rescisão deste instrumento não impedem
que o Contratante comine ao Fornecedor faltoso as demais sanções previstas na Lei 10.520/2002
(impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 anos) e
na Lei 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade);
Parágrafo Décimo-Segundo - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
Parágrafo Décimo-Terceiro - O Contratante promoverá o registro, no SICAF, de toda e qualquer penalidade
imposta ao Contratante.
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Parágrafo Décimo-Quarto - O valor da multas poderá ser deduzido dos créditos porventura existentes em
favor da Contratada. No caso de inexistência de créditos, o valor das multas devidas à Contratante deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data do recebimento da notificação para recolhimento, ou ainda, quando for o caso,
cobrados judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
Parágrafo Décimo-Quinto - Caberá recurso, em relação ao ato que aplicar quaisquer das penalidades
previstas neste instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, independente de notificação ou
interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas
na Cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I e art. 80
e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou
judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O período de vigência contratual será de ............. a .....................
Parágrafo Único O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante celebração de Termo Aditivo, na
ocorrência das hipóteses previstas no art 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93, desde que previamente
justificado por escrito e autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
Integram o presente instrumento, conforme preceitua o inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/93, como se nele
estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 487-60.2016.4.01.8013
b) Termo de Referência e seus anexos;
c) Proposta da CONTRATADA;
d) Termos da Lei nº 8.666/93 e legislações supervenientes e regulamentares específicas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no DOU, em conformidade com o disposto no
Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito pelas partes o Foro Federal do Estado de Roraima para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
presente contrato, com renúncia de qualquer outro. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Eu, Bruno Salazar de Souza, Supervisor da
Seção de Compras e Licitações lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.
Nílton Dall’Agnol
Diretor da SECAD

..............
Sócio-Administrador
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