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EDITAL DE LICITAÇÃO

AMPLA CONCORRÊNCIA
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, UASG: 926040, por meio de seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 304, de 22 de março de 2022, torna público que fará realizar
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, visando a contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e com
equipamentos para análise e medições mensais, de grandezas elétricas, malha de aterramento e
Termografia para subestação de energia elétrica, composta por 01 transformador de 1000kvar e outro de
300kvar a seco; sistema grupo motor gerador de 313/284kvar – e sistema de controle – USCA; disjuntor de
média tensão a vácuo; seccionadoras de média tensão; rele de proteção secundário eletrônico; painéis de
baixa tensão e malha de aterramento, tanque de combustível - diesel, capacidade de 250 litros. A licitação
será regida pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal
8.538/2015, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, além das demais normas pertinentes e das condições estabelecidas no presente Edital e
seus Anexos.

 

1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO INTERNO: 22.0.000000648-7

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 30/2022 repetição de licitação deserta (Pregão  eletrônico nº 27/2022)

DIA: 02/08/2022

HORÁRIO: 08h:30min (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.compras.gov.br

CÓDIGO UASG: 926040

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: www.compras.gov.br e http://www.defensoria.to.def.br

 

1.1. Constitui parte deste Edital:

1.1.1. Anexo I – Termo de Referência

1.1.2. Anexo II – Minuta de Contrato

1.1.3. Anexo III – Modelo da Proposta Readequada

 

2. DO OBJETO

2.1. O objeto do presente pregão consiste na escolha da melhor proposta para contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e com equipamentos
para análise e medições mensais, de grandezas elétricas, malha de aterramento e Termografia para
subestação de energia elétrica, composta por 01 transformador de 1000kvar e outro de 300kvar a seco;
sistema grupo motor gerador de 313/284kvar – e sistema de controle – USCA; disjuntor de média tensão a
vácuo; seccionadoras de média tensão; rele de proteção secundário eletrônico; painéis de baixa tensão e

http://www.compras.gov.br/
http://www.compras.gov.br/
http://www.defensoria.to.def.br/


malha de aterramento, tanque de combustível - diesel, capacidade de 250 litros, conforme especificações
descritas no ANEXO I – Termo de Referência.

2.2. A licitação será dividida em um único item.

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 229.583,40 (duzentos e vinte
nove mil, quinhentos e oitenta três reais e quarenta centavos), conforme Anexo I – Termo de
Referência.

3.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos oriundos do Tesouro Estadual,
consignados no Orçamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, cuja programação é a seguinte:

Programa de trabalho: 03.122.1143.2188

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 1.500.0000000

UG: 49010

 

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2 . O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto a ser licitado
neste certame, que satisfaçam as exigências fixadas neste Edital e seus anexos e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

5.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

https://www.gov.br/compras/pt-br/


5.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

5.2.1.1. Não serão admitidos participantes cuja sanção, de suspensão temporária ou de impedimento
vigente, tenha sido aplicada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, pouco importando
a órbita federativa.

5.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

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

5.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário).

5.2.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017.

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

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

5.3.1.1. a assinalação do campo “não”, não impedirá o prosseguimento no certame;

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

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

5.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

5.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente.

5.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.3.8. que cumpre reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

 

6. DA VISITA E VISTORIA

6.1. A empresa interessada poderá vistoriar os equipamentos e materiais objeto deste certame para tomar



conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações.

6.2. A visita aos locais deverá ser procedida por profissional, autorizado pela empresa, munido de cédula
de identidade profissional emitida pelo CREA.

6.3. A declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido preferencialmente elaborada com
antecedência pelo licitante em conformidade com o modelo constante do Anexo - K ao Termo de
Referência será assinada pelo Coordenador de Manutenção e Serviço.

6.4. A vistoria deverá ser previamente agendada com Coordenadoria de Manutenção e Serviços pelo
telefone (63) 3218-3778, podendo ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura da licitação.

6.5. É facultado ao proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação do serviço
de engenharia desde que forneça declaração em conformidade com o modelo constante do ANEXO
L, assumindo toda a responsabilidade e as consequências por não ter comparecido a visita,
devidamente assinada pelo representante legal da licitante.

6.6. Em hipótese alguma, a Defensoria Pública aceitará posteriores alegações com base em
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes das execuções a serem
realizadas, que levem a majoração dos preços contratados, devendo a licitante assumir todos os ônus dos
serviços decorrentes diante de fatos supervenientes.

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº
123, de 2006.

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.5.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5.2. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.

7.5.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.

 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

8.1.1. Valor mensal e o valor total para trinta meses.



8.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência.

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

8.6. O preenchimento da proposta no sistema comprasnet não isenta o licitante de encaminhar a
proposta inicial a que se refere o subitem 7.1.

 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE
LANCES E DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

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

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

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

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

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

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

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

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de trinta meses do item único.

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

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
0,5% (meio por cento).

9.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.



9.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.

9.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

9.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item único, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

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

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

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

9.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto executado:

9.26.1. por empresas brasileiras;

9.26.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.26.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na



legislação.

9.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
ou os lances empatados.

9.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

9.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02h:00min (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados.

9.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta,
podendo desde logo desclassificá-la acaso constatado desatendimento das demais condições de
participação ou habilitação.

 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.2.1. Considera-se preço máximo o valor estimado para o item.

10.2.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas dos licitantes que sejam inferiores a 70% do mais
baixo entre os valores previstos no art. 48, § 1º, “a” e “b” da Lei 8.666/1993. Isto é: (a) o valor
orçado pela administração pública e (b) a média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% do valor orçado pela administração.

10.2.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência pelo Pregoeiro, na forma do §3º do Artigo
43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

a) Solicitação à proponente para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos unitários
com indícios de inexequibilidade;

b) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

c ) Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração Pública ou com a
iniciativa privada;

d) Verificação de notas fiscais dos serviços prestados pela proponente;

e) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

10.2.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

10.2.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


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

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

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

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

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

10.6. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro novamente verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

 

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. SICAF;

11.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

11.1.3. 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.

11.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.1.3.3. Constatada a existência de ocorrência impeditiva indireta, o licitante será convocado para
manifestação previamente à sua desclassificação.

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

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

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

11.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com o cadastramento da

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


proposta, a respectiva documentação atualizada.

11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 2h:00min (duas) horas, sob pena de inabilitação.

11.3.1. Documentos complementares são aqueles que se prestam à confirmação dos já apresentados,
vedada a inclusão de documento que deveria ter sido cadastrado para habilitação juntamente com a
proposta inicial.

11 .4 . Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes do licitante,
salvo aqueles legalmente permitidos.

11.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

11.7. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

 

11.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA

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

b) Micro Empreendedor Individual – MEI – Certificado de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja
aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade no Portal do Empreendedor
(www.portaldoempreendedor.gov.br);

c) Sociedade empresária ou sociedade limitada unipessoal – ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

d) Sociedade simples – inscrição do respectivo ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local da sede, acompanhado da prova da diretoria em exercício, e, tratando-se de Sociedade por Ações,
acrescentar os documentos de eleição de seus Administradores;

e) Os documentos referidos nas letras “a”, “b”, “c” e “d” acima devem vir acompanhados de todas
as alterações ou da respectiva consolidação;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

g) Cédula de identidade, ou documento equivalente, do representante legal, eleito nos atos constitutivos
como administrador, qualquer que seja a modalidade empresária.

 

11.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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



11.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

11.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

11.9.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

11.9.7. O licitante detentor do menor preço, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação,
ainda que seja necessário fazer uso dos benefícios das microempresas ou empresa de pequeno porte.

 

11.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

11.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, com registro na junta comercial
ou acompanhado do respectivo recibo de entrega para o caso de escrituração digital - SPED;

a) Para as sociedades anônima e por cota de responsabilidade limitada, serão considerados aceitos como na
forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.

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

11.10.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

11.10.5. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação
das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo



LG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC =
Ativo Circulante
Passivo Circulante

 

11.10.6. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

11.10.7. Para fins de habilitação será considerado como data de validade do balanço patrimonial o
dia 30 de abril.

11.10.8. Sendo o participante filial também será aceito balanço patrimonial e atestado de capacidade
técnica em nome da matriz, conforme Acórdãos Plenário 3.056/2008 e 1277/2015, TCU.

 

11.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.11.1. Caso não conste qualificação técnica junto ao SICAF, ou o atestado ali inserido seja
incompatível, deverá o licitante detentor da melhor proposta apresentar cópia de 01 (um) atestado
de capacidade técnica ou certidão, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
documento da emitente que conste a razão social, o CNPJ, o objeto contratado que comprove ter a licitante
fornecido o bem ou serviço, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta
licitação e dados para contato.

11.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

11.11.3. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA onde conste área de atuação compatível com a execução dos serviços objeto do certame;

11.11.4. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome de profissional de nível
superior legalmente habilitado (Engenheiro Eletricista), integrante do quadro permanente da empresa, onde
fique comprovada a sua responsabilidade técnica e experiência na execução mensal de serviços de
manutenções de subestação de energia elétrica acima de 500KVAR, grupo gerador acima de 100KVAR, e
equipamentos compatíveis com o objeto deste Termo de Referência.

11.11.5. Será considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sócio,
diretor, empregado ou responsável técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o
quadro permanente da licitante será feita em cada caso:

a) Sócio: através do Contrato Social e sua última alteração;

b) Diretor: através do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de
eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de S/A;

c) Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou cópia da ficha ou livro de registro de
empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho – DRT;

d) Responsável técnico – cópia da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA onde
consta o registro do profissional como responsável técnico.

11.11.6. Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA, em nome do profissional a que se refere o
subitem 11.11.4. emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional;



11.11.6.1. O profissional apresentado em exigência ao subitem 11.11.4. deverá obrigatoriamente morar na
cidade de Palmas- TO e participar, necessariamente, como responsável técnico pela execução dos serviços
contratados, sendo admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior.

11.11.7. Apresentação pelo Engenheiro Eletricista e de seus empregados que realizarão as manutenções,
do diploma do curso da NR-10 (Norma Regulamentadora nº 10 – Básico e Complementar), para a empresa
Contratada e a própria DEFENSORIA PUBLICA DO TOCANTINS não sofrer às sanções contidas na
Própria Norma Regulamentadora Nº 10 e Ministério do Trabalho e Emprego. Estes Diplomas serão
pedidos na Visita Técnica realizada pela empresa, e se houver troca de responsável técnico ou empregados
que não possuam estes diplomas, pode ocorrer o cancelamento do contrato.

 

12.12. DISPOSIÇÕES FINAIS DA HABILITAÇÃO

12.12.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.12.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

12.12.3. Para microempresa ou empresa de pequeno porte, caso seja constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, da licitante que oferte proposta mais vantajosa, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

12.12.4. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

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

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

12.12.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02h:00min
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

13.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do objeto e aplicação de eventual sanção ao fornecedor registrado, se for o caso.

13.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

13.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

13.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter



alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

13.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

14. DOS RECURSOS

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

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

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

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

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

14.4. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, os autos do processo
administrativo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados, que deverão solicitá-la
pelo e-mail: cpl@defensoria.to.def.br, ou diretamente na CPL.

 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado, habilitação, ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

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

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

15.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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



apresentados.

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

 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

 

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1. Após a homologação da licitação, será firmado respectivo Termo de Contrato.

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

18.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

18.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência e instrumento de
Contrato.

18.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato ou da ata de registro de preços.

18.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a
ata de registro de preços.

 

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, ANEXO I a este Edital.

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigações do Contratante e do Contratado são as estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO
I a este Edital.

 

22. DO PAGAMENTO

22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I a este Edital.

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa



poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@defensoria.to.def.br ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Quadra 502 Sul, Avenida Teotônio Segurado, Palmas – TO,
CEP: 77021-654, seção de protocolo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
Edital e dos anexos.

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

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.

 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de 20% do valor estimado/contratado e das
demais cominações legais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser apresentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, nos seguintes casos:

a) Não apresentar documentação exigida para o certame;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) Não manter as condições ofertadas em sua proposta;

e) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;

f) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;

g) Cometer fraude fiscal.

24.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento convocatório e contrato,
a Contratante poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor
Contratado;

c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Defensoria Pública
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

24.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de
atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;

mailto:cpl@defensoria.to.gov.br


24.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhida em conta da
DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;

24.5. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento
posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;

24.6. Além das penalidades citadas, a Contratada ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;

24.7. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

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

25.11. Fica assegurado à DPE-TO, mediante justificativa, o direito de, a qualquer tempo, e no interesse da
Administração, revogar a presente licitação no todo ou em parte.

25.12. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação da proposta.

25.13. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. As
certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a
60 (sessenta) dias.

25.14. É responsabilidade da licitante o acompanhamento das publicações oficiais referentes ao
presente procedimento licitatório, inclusive o acompanhamento da situação do certame no site da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins independentemente dos dados constantes do sistema
Comprasnet.



25.15. Em caso de indisponibilidade do sistema Comprasnet para o licitante é dever deste comunicar
imediatamente ao Pregoeiro via telefone no nº (063) 3218-3775, sob pena de assumir o ônus disposto no
subitem 7.5 deste Edital.

25.16. São válidas todas as comunicações ou notificações encaminhadas aos licitantes via correio
eletrônico nos endereços por eles indicados em suas propostas ou constantes do SICAF, contando-se
os prazos a partir da data do envio.

25.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://www.defensoria.to.def.br/ e
https://www.compras.gov.br/ (UASG: 926040), permanecendo os autos do processo administrativo com
vista franqueada aos interessados que a solicitarem.

25.18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro em conformidade com a legislação
preambularmente indicada.

25.19. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Palmas-
TO, com exclusão de qualquer outro.

 

Palmas, 19 de julho de 2022.

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO A. GONÇALVES
SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves ,
Subdefensor Público-Geral, em 19/07/2022, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0670255 e o código
CRC C6B33C9E.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. A presente contratação tem por objetivo a contratação de empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e com equipamentos para análise e medições mensais, de
grandezas elétricas, malha de aterramento e Termografia para subestação de energia elétrica, composta por
01 transformador de 1000kvar e outro de 300kvar a seco; sistema grupo motor gerador de 313/284kvar – e
sistema de controle – USCA; disjuntor de média tensão a vácuo; seccionadoras de média tensão; rele de
proteção secundário eletrônico; painéis de baixa tensão e malha de aterramento, tanque de combustível -
diesel, capacidade de 250 litros.

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a contratação dos serviços de manutenção dos equipamentos e materiais da subestação, a ser
executado de forma contínua, com o fito de manter sua boa conservação e funcionalidade, haja vista serem
indispensáveis para o regular funcionamento da rede elétrica, sustentação das cargas essenciais nas faltas de
energia e de segurança do sistema elétrico, acessibilidade e continuidade das atividades finalísticas e
administrativas no prédio da Sede da Defensoria do Estado do Tocantins em Palmas - TO.

https://www.defensoria.to.def.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/


2.2. Ademais, a subestação de energia elétrica serve para as situações de emergência, compreendendo a
iluminação de emergência, os elevadores, computadores, os equipamentos de refrigeração dos Centros de
Processamento e Armazenamento de Dados e, principalmente, os ativos constituintes dos sistemas de
Tecnologia da Informação – TI, como storages, processadores, switches e demais equipamentos que
necessitam de energia elétrica confiável e perene para funcionar adequadamente.

2.3. Cabe salientar que a contratação para manutenção do sistema do grupo gerador está relacionada ao
aumento da confiabilidade da energia elétrica disponibilizada às cargas críticas, principalmente durante os
casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária – ENERGISA. Desta forma,
quão melhor for a energia elétrica fornecida, menores serão os custos associados à indisponibilidade dos
serviços de TI e de computadores utilizados por servidores e membros.

2.4. Neste sentido, a existência de um contrato de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do
Grupo Gerador é necessária para proporcionar operação segura e confiável deste, minimizando as
ocorrências de paradas e, consequentemente, aumento da disponibilidade de energia elétrica para as cargas
críticas e circuitos de emergência. Desse modo, há a necessidade de se efetuar manutenções preventiva e
corretiva no Grupo Gerador instala nas dependências da Sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
a fim de manter em pleno e permanente funcionamento as instalações físicas, bem como a infraestrutura de
TI da instituição como um todo. Nesse sentido, tais objetivos somente serão alcançados se houver o
funcionamento efetivo do Grupo Gerador.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, DAS QUANTIDADES E DO VALOR ESTIMADO

3.1. Manutenções Preditivas:

3.1.1.Analises de Cargas e de Sistema Elétrico Predial:

Obrigatoriamente 01 (uma) vez por mês e/ou sempre que necessário e solicitado deverá ser efetuada
medições com analisadores de energia nos dois transformadores simultaneamente, no gerador diesel, quadros
gerais e de distribuição, gerando relatórios próprios da Contratada com planilhas e gráficos para constatar se
as grandezas elétricas estão nos parâmetros corretos ou se existe a necessidade de intervenções nos
equipamentos.

Estas planilhas e gráficos devem ser entregues todo início de mês, com os valores e considerações do mês
anterior.

Deverão ser entregues gráficos de tensão, corrente, potencias aparente, ativa e reativa, harmônicas de
corrente e tensão.

As planilhas devem constar todas as grandezas medidas e também máximos e mínimos de tensões e
correntes durante o período medido, e valores máximos de demanda em horário de ponta e fora de ponta.

3.1.2.Inspeções de Temperaturas com Termovisores e Pirômetros.

Obrigatoriamente deverá ser realizada inspeções termográficas (valores de temperatura), uma vez por
semana em todos os equipamentos da subestação com medidores sem contato (pirômetros), para verificação
de pontos quentes e defeitos graves.

Obrigatoriamente deverá ser realizada inspeções termográficas uma vez por mês com câmera de Termografia
(Termovisor), em todos os equipamentos da subestação e quando for detectado alguma anomalia com o
pirômetro.

Estas medições devem ser entregues em forma de relatório fotográfico e imagens térmicas (temperatura dos
corpos), próprios da Contratada, com valores máximos e mínimos aceitáveis de cada equipamento e
sugestões para reparos quando necessário.



Estes relatórios devem ser entregues no mínimo uma vez por mês, na Coordenação de Manutenção e
Serviços para ciência e guarda.

 

3.2. Manutenções Preventivas:

3.2.1. As manutenções Preditivas e Preventivas deverão ser realizadas de acordo com o Manual e Plano de
manutenções contidas no ANEXO A, utilizando no mínimo os equipamentos e instrumentos listados no
ANEXO C.

3.2.2. Além das medições periódicas de corrente, tensão, potências, capacitâncias, frequências dos
equipamentos elétricos da subestação (incluindo gerador diesel), manutenções preventivas destes
Equipamentos (com a subestação desligada), deverão ser realizadas no mínimo uma vez por ano incluindo
testes de isolação (Megger 5KV), resistência de contato (microhmimetro de 10Amperes), TTR (testes de
relação de transformação), e resistência da malha de aterramento (terrômetro).

 

3.3. Manutenções Corretivas:

3.3.1. Deverá ser efetuada a Manutenção Corretiva para regularizar anormalidades de funcionamento da
SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR, substituindo ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes
eletrônicos, elétricos, e mecânicos, necessários à recolocação dos sistemas em condições normais de
funcionamento.

3.3.2. Os serviços executados na substituição de componentes e ou peças constantes na lista do ANEXO B,
abrangendo toda a SUBESTAÇÃO e GRUPO GERADOR, serão sem ônus para esta Defensoria Pública do
Estado do Tocantins.

3.3.3. CHAMADOS DE EMERGÊNCIA: A CONTRATADA deverá manter um canal de comunicação via
telefone fixo e ou celular, sendo este último de preferência, com o(s) responsável(eis) técnico(s), em regime
de plantão 24 horas (vinte e quatro horas) e 07 (sete) dias por semana para atender chamados de emergência
da CONTRATANTE.

 

3.4. Das Peças

3.4.1. As peças só poderão ser substituídas por outras novas, com garantia e em conformidade com as
recomendações do fabricante;

3.4.2. Conforme o ANEXO B deste Termo de Referência, apresenta-se uma lista exemplificativa de peças de
reposição que podem ser necessárias no decorrer do Contrato, na manutenção do Grupo Gerador e
Subestação. Salienta-se que a lista não é exaustiva, portanto, não exclui possíveis peças de reposição que não
estejam nela contempladas e possam ser necessários para correta execução dos serviços;

3.4.3. As peças e ou componentes dos equipamentos que não estão relacionadas na lista de peças do ANEXO
B, e que apresentarem necessidade de substituição, serão custeadas pelo CONTRATANTE mediante
procedimento a ser seguido pela contratada conforme descrito abaixo;

a) Depois de verificada, pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, a necessidade de substituição de
peças/componentes, a Contratada deverá apresentar à Contratante um orçamento detalhado, com o preço
unitário e total, com clareza nas especificações, em até 03 (três) dias úteis, de modo a permitir a Defensoria
Pública solicitar orçamentos a outras empresas do ramo, podendo optar, dessa forma, entre a aquisição no
mercado ou da Contratada, observados os trâmites legais;



b) As peças só poderão ser substituídas por outras novas, recomendadas pelos fabricantes, com garantia,
podendo ser aceitas peças/componentes similares ou genuínos, após manifestação técnica favorável à
aquisição, com a autorização, por escrito, da fiscalização da CONTRATANTE.

 

3.5. Os valores estimados estão descritos adiante:

 

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR
ESTIMADO
ANUAL

VALOR
ESTIMADO
30 MESES

01

Prestação de serviço de manutenção, preventiva,
preditiva e corretiva com fornecimento de peças e com
equipamentos para análise e medições mensais, de
grandezas elétricas, malha de aterramento e termografia
para subestação de energia elétrica, composta por 01
transformador de 1000kvar e outro de 300kvar a
seco; sistema grupo gerador de 313/284kvar – e
sistema de controle – USCA; disjuntor de média
tensão a vácuo; seccionadoras de média tensão; rele
de proteção secundário eletrônico; painéis de baixa
tensão e malha de aterramento, tanque de
combustível - diesel, capacidade de 250 litros,
instalados na SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS– Quadra 502 Sul, Av.
Teotônio Segurado, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP:
77.021-654, em Palmas – TO.

R$ 7.652,78 R$ 91.833,36 R$
229.583,40

VALOR TOTAL  R$
229.583,40

 

4. DO CUSTO ESTIMADO

4.1. O valor estimado deste procedimento licitatório é de R$ 229.583,40 (duzentos e vinte nove mil,
quinhentos e oitenta três reais e quarenta centavos).

 

5. VIGÊNCIA

5.1. O contrato a ser firmado vigorará pelo período de 30 (trinta) meses, a contar da data da sua assinatura;

5.2. Poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que seja de
interesse, das partes, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

5.3. Considerando que as assinaturas do Contrato ocorrerão por meio eletrônico e poderão ser realizados em
datas distintas, o prazo a que se refere o item 5.2., se iniciará a partir da data da assinatura da Contratante.

 

6. DO PAGAMENTO



6.1. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da nota fiscal e
relatórios de inspeção (Anexos D, E, F, G, H, I e J), por meio de crédito em conta bancária, condicionado ao
atesto pelo responsável pela fiscalização da execução do objeto, e manutenção das condições iniciais de
habilitação;

6.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na nota de empenho, vinculado a conta
corrente do fornecedor registrado;

6.3. A DPE-TO reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados constantes
desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATANTE e da CONTRATADA, ou ainda, se os
serviços e/ou peças/componentes entregues não estiverem em conformidade com as especificações
apresentadas neste Instrumento, ficando o pagamento suspenso até a regularização.

 

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar, a título de habilitação, os seguintes
documentos atualizados relativos à qualificação técnica:

7.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
onde conste área de atuação compatível com a execução dos serviços objeto do certame;

7.1.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome de profissional de nível superior
legalmente habilitado (Engenheiro Eletricista), integrante do quadro permanente da empresa, onde fique
comprovada a sua responsabilidade técnica e experiência na execução mensal de serviços de manutenções de
subestação de energia elétrica acima de 500KVAR, grupo gerador acima de 100KVAR, e equipamentos
compatíveis com o objeto deste Termo de Referência.

7.1.3. Será considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sócio, diretor,
empregado ou responsável técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o quadro
permanente da licitante será feita em cada caso:

a) Sócio: através do Contrato Social e sua última alteração;

b) Diretor: através do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de
eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de S/A;

c) Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou cópia da ficha ou livro de registro de
empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho – DRT;

d) Responsável técnico – cópia da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA onde consta
o registro do profissional como responsável técnico.

7.1.4. Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA, em nome do profissional a que se refere o subitem
7.1.2. emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional;

7.1.4.1. O profissional apresentado em exigência ao subitem 7.1.2. deverá obrigatoriamente morar na cidade
de Palmas- TO e participar, necessariamente, como responsável técnico pela execução dos serviços
contratados, sendo admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior.

7.1.5. Apresentação pelo Engenheiro Eletricista e de seus empregados que realizarão as manutenções, do
diploma do curso da NR-10 (Norma Regulamentadora nº 10 – Básico e Complementar), para a empresa
Contratada e a própria DEFENSORIA PUBLICA DO TOCANTINS não sofrer às sanções contidas na
Própria Norma Regulamentadora Nº 10 e Ministério do Trabalho e Emprego. Estes Diplomas serão pedidos
na Visita Técnica realizada pela empresa, e se houver troca de responsável técnico ou empregados que não
possuam estes diplomas, pode ocorrer o cancelamento do contrato.



 

8. DA VISITA E VISTORIA

8.1. A empresa interessada poderá vistoriar os equipamentos e materiais objeto deste certame para tomar
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações.

8.2. A visita aos locais deverá ser procedida por profissional, autorizado pela empresa, munido de cédula de
identidade profissional emitida pelo CREA.

8.3. A declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido preferencialmente elaborada com
antecedência pelo licitante em conformidade com o modelo constante do ANEXO K, será assinada pelo
Coordenador de Manutenção e Serviço.

8.4. A vistoria deverá ser previamente agendada com Coordenadoria de Manutenção e Serviços pelo telefone
(63) 3218-3778, podendo ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da
licitação.

8.5. A vistoria não é obrigatória. No entanto, as empresas que não fizerem deverão apresentar uma
declaração em conformidade com o modelo constante do ANEXO L, assumindo toda a responsabilidade e as
consequências por não ter comparecido a visita, devidamente assinada pela CONTRATANTE e o
sócio/proprietário ou responsável técnico.

8.6. Em hipótese alguma, a Defensoria Pública aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes das execuções a serem realizadas, que
levem a majoração dos preços contratados, devendo a licitante assumir todos os ônus dos serviços
decorrentes diante de fatos supervenientes.

 

9. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

9.1. Os equipamentos mencionados estão localizados no endereço abaixo especificado, onde deverão ser
prestados os serviços contratados:

9.1.1. SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Quadra 502 Sul, Av.
Teotônio Segurado, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-654, em Palmas – TO.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cumprir fielmente as disposições deste Termo de Referência;

10.2. Executar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento
das obrigações pactuadas, utilizando materiais de segurança, indispensáveis à boa execução dos serviços;

10.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução dos serviços;

10.4. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei por quaisquer danos e/ou
prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou prepostos, a
DPE-TO ou a terceiros;

10.5. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
presente termo quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93;



10.6. Não consentir que outrem, mesmo que da própria Administração, execute os serviços aos quais se
obriga, salvo em situação de emergência que possa causar danos ou perda total do equipamento;

10.7. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços;

10.8. Utilizar pessoal devidamente habilitado para os serviços contratados, correndo, por sua conta,
quaisquer despesas de contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, seguros, cursos e outros, dos seus
empregados;

10.9. Manter completos os equipamentos, peças e componentes da SUBESTAÇÃO e GRUPO GERADOR;

10.10. Possuir um estoque mínimo de peças de maior desgaste visando não interromper a utilização dos
equipamentos e materiais;

10.11. Atender, prontamente, o chamado técnico a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos sábados,
domingos e feriados, as solicitações, via telefone, para a manutenção corretiva em qualquer pane nos
equipamentos;

10.12. Os custos de mão-de-obra e com os deslocamentos para os serviços corretivos deverão estar incluídos
no valor mensal cobrado. A execução dos serviços de manutenção, preventiva ou corretiva, fora do horário
normal, em sábados, domingos ou feriados, não ensejará à prestadora de serviço o direito de recebimento de
quaisquer valores adicionais;

10.13. Apresentar a Defensoria Pública, semanalmente e após o término de cada mês, para efeito de
comprovação, aceitação e guarda, dos relatórios de grandezas elétricas e de Termografia em formulários
próprios da Contratada e formulários de inspeção de acordo com os Anexos D, E, F, G, H, I e J, contendo as
especificações dos serviços efetuados, o horário inicial e final da execução dos mesmos, o dia, nome do
técnico que os prestou, bem como quaisquer outras informações pertinentes;

10.14. Os serviços de manutenção preditiva e preventiva sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no
período da manhã. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no
funcionamento de energia elétrica ou qualquer problema ao normal funcionamento do prédio da Defensoria
Pública, os serviços deverão ser previamente programados para outros horários e dias;

10.15. Os serviços de manutenção preditiva e preventiva poderão, a critério da Defensoria Pública, ser
deslocados para outros horários (noturno ou dias não úteis) caso a sua realização possa acarretar prejuízos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos realizadas em horário de expediente normal;

10.16. Por ocasião da efetiva prestação dos serviços, deverá a empresa dispor do aparelhamento técnico e
ferramental para os testes, reparos e substituições que se fizerem necessários conforme lista dos
equipamentos no Anexo C;

10.17. No que diz respeito ao caso da somatória de consumo reativo e demanda reativa acima de um salário
mínimo, onde será percebida pela multa cobrada pela concessionária de energia, caso a mesma persista pelo
tempo de 02 (dois) meses consecutivos sem redução significativa do valor, a contrata será penalizada no
mesmo valor da multa, em forma de desconto no pagamento mensal;

10.18. Apresentar ao(s) representante(s) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins os equipamentos de
medições, ferramentas técnicas e de Segurança constantes na lista mínima - Anexo C, como condição para
assinatura do Contrato;

10.19. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência;

10.20. A contratada deverá indicar, por escrito, antes do início da prestação dos serviços, o(s) nome(s) do(s)
representante (s), (preposto) da Empresa, que responderá (ão) em tempo integral pelos mesmos junto a DPE-
TO;



10.21. A contratada deverá apresentar à DPE-TO qualquer documentação inerente ao contrato, quando
solicitada pelo mesmo;

10.22. É de responsabilidade da contratada os danos causados ao patrimônio da DPE-TO, por negligência,
imprudência ou imperícia dos seus empregados, devendo ressarcir à DPE-TO, em conformidade com o prazo
definido pelo mesmo, por ocasião da ocorrência, a seu exclusivo critério, a partir do momento do
recebimento da comunicação escrita por parte da DPE-TO.

10.23. A contratada deverá manter um canal de comunicação via telefone fixo e/ou celular, sendo este último
de preferência, com o(s) responsável(eis) técnico(s), em regime de plantão 24 horas (vinte e quatro horas) e
07 (sete) dias por semana para atender chamados de emergência da CONTRATANTE, conforme descrito no
item 3.3.3 deste Termo de Referência.

10.24. A Contratada deverá manter todas as condições de habilitação jurídica, fiscal e técnica exigida durante
a execução do contrato;

10.25. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante a designação de servidor para exercer tal
atividade;

11.2. Comunicar, imediatamente, à CONTRATADA qualquer irregularidade observada no funcionamento da
SUBESTAÇÃO e GRUPO GERADOR;

11.3. Só permitir o acesso à casa de SUBESTAÇÃO e a interferência na aparelhagem, às pessoas habilitadas
e devidamente autorizadas pela Defensoria Pública, que se identificarão com o cartão de identidade
funcional;

11.4. Não consentir na utilização da casa de SUBESTAÇÃO como depósito de material de qualquer espécie
e manter o espaço e demais dependências livres e desembaraçadas;

11.5. Não alterar ou trocar peças e componentes sem consentimento da CONTRATADA;

11.6. Zelar pelo bom uso dos equipamentos, a fim de prevenir danos causados por negligência ou mau uso;

11.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

11.8. Comunicar à contratada qualquer irregularidade constatada na execução do objeto deste contrato;

11.9. Pagar à contratada, após o recebimento definitivo dos relatórios de inspeção (Anexos D, E, F, G, H, I e
J) e nota fiscal, a ser entregue ao servidor designado para a fiscalização e o acompanhamento da execução do
contrato.

11.10. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados;

11.11. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;

11.12. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e
suas alterações;

11.13. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços.



 

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela Contratante,
conforme dispõem artigo 67 da Lei nº 8.666/93. Responsabilizando-se por:

a) Acompanhar a execução dos serviços com o objetivo de garantir o fiel cumprimento do contrato;

b) Atestar a Nota Fiscal como condição de pagamento;

c) Notificar a CONTRATADA acerca de imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do
objeto, visando a adoção das medidas corretivas necessárias;

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, solicitando, quando for o caso,
a aplicação das penalidades cabíveis.

 

13. DO REAJUSTE CONTRATUAL

13.1 Em caso de prorrogação contratual, os preços dos serviços contratados poderão ser revistos, desde que
respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentação das propostas,
observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA;

13.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotada, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

13.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

13.4. A periodicidade do reajustamento será anual.

13.5. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como justificativa
para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o
fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua própria inércia.

 

14. DAS SANÇÕES

14.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de 20% (vinte por cento) do valor
estimado/contratado e das demais cominações legais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, que deverá
ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, nos seguintes casos:

a) Não apresentar documentação exigida para o certame;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) Não manter as condições ofertadas em sua proposta;

e) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;

f) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;



g) Cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento convocatório e contrato, a
Contratante poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor
Contratado;

c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Defensoria Pública
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso,
limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;

14.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhida em conta da
DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;

14.5. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento
posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;

14.6. Além das penalidades citadas, a Contratada ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;

14.7. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.

 

ANEXO A

MANUAL DE MANUTENÇÕES
I - GRUPO GERADOR

1. OBJETIVO1.1. O presente Manual tem por objetivo, estabelecer procedimentos padrões para execução
de Operação e Manutenção do Grupo Motor Gerador. Visa manter as instalações de emergência
(motor/alternador), em perfeito estado de funcionamento e conservação.2. DEFINIÇÕESBT – Baixa
TensãoCA – Corrente AlternadaGMG – Grupo Motor GeradorUSCA – Unidade de Supervisão de Corrente
Alternada.3. REFERÊNCIAS TÉCNICASa) Normas ABNT – NBR 5410 – Instalações Elétricas de
Baixa Tensão;b) Manual de Projetos de Edificações.c) Manual dos Equipamentos ou Especificações
Técnicas do Fabricante.4. PERIODICIDADE4.1. Os testes de manutenção devem ser executados quando
for detectada a sua necessidade ou através de:a) Programação de atividade de manutenção preventiva com
intervalo de tempo máximo de 30 (trinta) dias;b) Quando o técnico for acionado.5. RECOMENDAÇÕES
GERAISa) Antes de executar as atividades de manutenção preventiva, verificar o funcionamento e anotar
valores dos instrumentos de medição instalados nos painéis;b) Inibir os sinais de alarmes e comandos do
sistema de supervisão, referente aos equipamentos em manutenção;c) Em cada teste de sensor, verificar a
devida sinalização;d) Eventuais irregularidades devem ser relatadas ao encarregado de área manutenção da
Defensoria Pública, para que este tome as devidas providências.e) As atividades relacionadas a seguir
devem ser executadas sem exposição a risco de choque elétrico. Para tanto, os equipamentos devem estar
desenergizados.f) As reposições de equipamentos devem ser feitas em condições totais de segurança, isto é,
com o sistema totalmente desenergizado;g) Caso seja necessária a realização de alguma atividade em que



haja risco efetivo de choque elétrico, esta deve ser feita por técnico credenciado a atuar em áreas de risco
(NR-10);h) Na realização das atividades deve-se ter o manual dos equipamentos/projetos para dirimir
quaisquer dúvidas;i) Óleos lubrificantes indicados: Usar apenas óleos lubrificantes indicados pelo
fabricante do Gerador diesel.
Marca Óleo

 

Marca Óleo
Atlantic ULTRAMO H D S3 Bardahl MAXLUB SD3
Castrol CASTROL CRD Esso BRINDILLA D3
Ipiranga IPILUBE SD Mobil DELVAC 1330
Petrobrás LUBRAX MD400 Shell RIMULA CT

j) Utilizar produtos para limpeza tipo biodegradável, não tóxicos e não corrosivos;k) Caso não se
aplique(m) algum(ns) dos testes propostos, ignorar sua execução.6. PROCEDIMENTOS6.1. Manutenção
Preventiva do Motor.6.1.1.Grupo Motor Gerador parado:a) Posicionar a chave seletora do modo de
operação da USCA, em MANUAL;b) Anotar leitura do horímetro atual, com check-list anterior em mãos,
para proceder análise da última manutenção.Verificar:a) A necessidade de manutenção horária (150, 450 e
1200 horas) ou por datas, informar o supervisor para programação e execução conforme planilha de
manutenção;b) O nível de óleo do cárter e água do radiador, corrigindo-os quando necessário;c) O nível de
óleo combustível nos reservatórios e completar quando necessário;d) Os filtros de ar e óleo e providenciar
limpeza ou substituição;e) O estado geral dos reservatórios de combustível e água e suas tubulações;f) Se
há vazamentos em geral (óleo combustível e/ou lubrificante e água);g) O ajuste do tensionamento das
correias, não devendo a flecha ser maior que 10mm;h) A folga de válvulas e descarbonização, procedendo
conforme orientação do fabricante;i) A fixação e estado geral dos amortecedores anti-vibratórios
(coxins/vibra-choques);j) O estado da cremalheira e pinhão do motor de arranque;k) O estado geral da
fiação elétrica, devendo estar devidamente amarrada por anilhas plásticas;l) O estado geral do sistema de
acoplamento entre alternador e motor;m) Os sistemas de partida e parada do GMG e lubrificar as partes
móveis quando necessário.Executar quando necessário:a) A drenagem de água no tanque de óleo
combustível;b) Retirada do óleo e lavagem geral do tanque de combustível.c) A troca de óleo lubrificante
dentro da periodicidade que ocorrer primeiro, 150 horas ou um ano;d) A troca dos filtros de óleo a cada 150
horas;e) A troca ou limpeza dos filtros de ar a cada 450 horas;f) A lubrificação dos rolamentos do
alternador com 1.200h;g) O teste de atuação de entrada e saída da resistência de pré-aquecimento;h) O
ajuste do tensionamento das correias;i) O reaperto dos bornes da fiação elétrica e cabos das baterias de
partida;j) A leitura e anotação da densidade, tensão e temperatura da bateria de partida. Substituir as
baterias a cada 3 (três) anos, por bateria de baixa manutenção, independente do seu estado;k) A vedação
total e adequada de qualquer tipo de vazamento;l) A limpeza interna do radiador, substituindo o liquido
refrigerante com 450h;m) A limpeza geral em todas as partes do motor/gerador e demais equipamentos;o)
A limpeza das caixas de fumaça removendo todos os resíduos das paredes internas ou reconstituindo as
mesmas com argamassa refratária a cada 5 anos.p) As medições de resistência de Isolação (usando Megger
de 01KV e 05KV) entre os enrolamentos (fases), neutro, terra do motor - gerador seguindo normas de
testes.6.1.2. Grupo Gerador em carga manual:Verificar:a) A pressão de óleo lubrificante, com o motor
em funcionamento, podendo a pressão variar em 1.8 a 7 bar. em cada bimestre;b) Se há vazamentos de óleo
(lubrificante ou combustível) ou água com motor em funcionamento;c) A existência de ruídos e vibrações
anormais no motor e alternador;d) A temperatura elevada do motor/alternador, observando através de
termômetro ou termovisor se a mesma está acima do limite normal de operação em cada manutenção
bimestral;e) O funcionamento dos instrumentos do painel e comparar com instrumentos padrão;f) A tensão
das baterias.Executar:a) Os testes do sistema de partida e parada. Fazer a atuação do motor de arranque e
da solenoide de parada;b) Com o motor em funcionamento, anotação, na planilha de manutenção, da
temperatura e pressão dos instrumentos do painel;c) Com o motor em funcionamento, testes nas proteções
do motor (pressão, temperatura, ruptura de correia, fluxo de água industrial e nível de óleo combustível
anormal).d) Medir temperatura de conexões, cabos e acessórios externos (Pirômetro sem contato), e
apresentar relatório com as medições com o Termovisor.6.2. Limpeza Geral das Instalações:6.2.1. As
instalações do GMG devem ser limpas com pano úmido e água com detergente ou utilizando compressor e
aspirador de pó. Esse serviço deve ser executado e/ou acompanhado somente por técnico credenciado e
habilitado para essa atividade.6.3. Após a manutenção:a) Desinibir os sinais de alarmes e comandos do
sistema de automação e verificar a devida sinalização no quadro específico, em cada teste de sensor;b)



Normalizar o sistema.7. Planilha de campoa) Nessa planilha estão resumidos todos os procedimentos
descritos neste módulo, deverá ser preenchida, em campo, pelo técnico responsável pela manutenção;b) No
caso de manutenção corretiva, deverão ser preenchidos apenas os campos onde existirem intervenções;c)
Todas as peças e/ou materiais substituídos deverão constar no campo de observações.
 
MANUAL DE MANUTENÇÕES
II - SISTEMA USCA DO GMG
1. OBJETIVO1.1. O presente módulo tem por objetivo, estabelecer procedimentos padrões para execução
de Operação e Manutenção de Unidade de Supervisão de Corrente Alternada. Visa manter as instalações de
emergência (USCA), em perfeito estado de funcionamento e conservação.2. DEFINIÇÕESBT – Baixa
TensãoCA – Corrente AlternadaCC – Corrente ContínuaBA – Bilhete de AtividadeGMG – Grupo Motor
GeradorUSCA – Unidade de Supervisão de Corrente Alternada3. REFERÊNCIAS TÉCNICASa) Normas
ABNT – NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;b) Manual de Projetos de Edificações e
Elétricos;c) Manual dos Equipamentos ou Especificações Técnicas do Fabricante.4.
PERIODICIDADE4.1. Os testes de manutenção devem ser executados quando for detectada a sua
necessidade ou através de:a) Programação de atividade de manutenção preventiva com intervalo de tempo
máximo de 30 (trinta) dias;b) Quando o técnico for acionado.5. RECOMENDAÇÕES GERAISa) Antes
de executar as atividades de manutenção preventiva, verificar o funcionamento e anotar valores dos
instrumentos de medição instalados nos painéis;b) Inibir os sinais de alarmes, comandos e medidas do
sistema de supervisão, referente aos equipamentos em manutenção;c) Em cada teste de sensor, verificar a
devida sinalização;d) Eventuais irregularidades devem ser relatadas ao Supervisor para que este tome as
devidas providências.e) As atividades relacionadas a seguir devem ser executadas sem exposição a risco de
choque elétrico. Para tanto, os equipamentos devem estar desenergizados;f) As reposições de equipamentos
devem ser feitas em condições totais de segurança, isto é, com o sistema totalmente desenergizado;g) Caso
seja necessário a realização de alguma atividade em que haja risco efetivo de choque elétrico, esta deve ser
feita por técnico credenciado a atuar em áreas de risco– NR-10;h) Na realização das atividades deve-se ter
o manual dos equipamentos/projetos para dirimir quaisquer dúvidas;i) Caso não se aplique(m) algum(ns)
dos testes propostos, ignorar sua execução.6. PROCEDIMENTOS6.1. Antes da manutenção:6.1.1. Estes
procedimentos implicam em desligamento de CA. Para sua execução verificar junto aos consumidores
afetados o horário adequado para sua realização.6.2.Manutenção da USCA:6.2.1. USCA em
AutomáticoExecutar:a) A inspeção visual dos equipamentos;b) A simulação de falha da rede comercial
(desligando o disjuntor de entrada da comercial).Verificar:a) Desligamento da carga da rede comercial;b)
Partida automática do GMG;c) Ligamento da carga no GMG;d) Sinalização correspondente.Executar:a)
Retorno da rede comercial.Verificar:a) Instrumentos de medição e sinalização de painel;b) Tempo de
retorno da rede comercial (Ver parâmetros);c) Transferência de carga do GMG para rede (5 s);d) Tempo de
resfriamento do motor (3 min);e) Parada do GMG;f) Sinalização correspondente.g) Medições de
Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato.h) Medições de Grandezas elétricas nos
contatores de rede e gerador.6.2.2. USCA em Manual:6.2.2.1. Verificar a sinalização local e remota de
equipamento em manutenção.6.2.2.2.Medições de Temperaturas com pirômetro portátil sem contato e
termovisor6.2.2.3. Medições de Grandezas elétricas nos contatores de rede e gerador.6.2.3. USCA
Desenergizada (Desligada):Executar / Medir:a) Medições de resistência de Isolação (usando Megger de
01KV e 05KV) onde necessário;b) Limpeza Geral, Reapertos em todas as conexões, parafusos, porcas
etc;c) Manutenção preventiva geral nos contatores de intertravamento.6.3.Limpeza Geral das
Instalações:6.3.1. As instalações de USCA, devem ser limpas utilizando pincéis, flanelas secas e aspirador
de pó. Este serviço deve ser executado e/ou acompanhado somente por técnico credenciado e habilitado
para esta atividade.6.4. Após a manutenção:a) Desinibir os sinais de alarmes, comandos e medidas do
sistema de supervisão e verificar a devida sinalização, em cada teste de sensor;b) Normalizar o sistema.7.
Planilha de campoa) Nessa planilha estão resumidos todos os procedimentos descritos neste módulo e
deverá ser preenchida, em campo, pelo técnico responsável pela manutenção;b) No caso de manutenção
corretiva, deverão ser preenchidos apenas os campos onde existirem intervenções;c) Todas as peças e/ou
materiais substituídos deverão constar no campo de observações.

 



MANUAL DE MANUTENÇÕES
III - QUADROS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO
1. OBJETIVO1.1. O presente módulo tem por objetivo, estabelecer procedimentos padrões para execução
de Operação e Manutenção Elétrica de Quadros de Distribuição. Visa manter as instalações elétricas dos
quadros de energia (CA) em perfeito estado de funcionamento e conservação.2. DEFINIÇÕESBT – Baixa
TensãoCA – Corrente AlternadaCS – Chave SeccionadoraCF – Chave FusíveisPR – Para-raios de BTDJ –
DisjuntoresFS – FusíveisTC– Transformadores de Corrente3. REFERÊNCIAS TÉCNICASa) Normas
ABNT – NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;b) Normas de Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensão Secundária das Concessionárias de Energia;c) Manual de Projetos de Edificações e
Elétricos;d) Manual dos Equipamentos ou Especificações Técnicas do Fabricante.4.
PERIODICIDADE4.1. Os testes de manutenção devem ser executados quando for detectada a sua
necessidade ou através de:a) Programação de atividade de manutenção preventiva com intervalo de tempo
máximo de 30 dias para sistema energizado e de 180 dias para sistema desenergizado.b) Quando o técnico
for acionado.5. RECOMENDAÇÕES GERAISa) Antes de executar as atividades de manutenção
preventiva, verificar o funcionamento e anotar valores dos instrumentos de medição instalados nos
painéis;b) Inibir os sinais de alarmes, comandos e medidas do sistema de supervisão, referente aos
equipamentos em manutenção;c) Em cada teste de sensor, verificar a devida sinalização;d) Eventuais
irregularidades devem ser relatadas ao Supervisor para que este tome as devidas providências.e) As
atividades relacionadas devem ser executadas sem exposição a risco de choque elétrico. Para tanto melhor
se os equipamentos estiverem desenergizados;f) As reposições de equipamentos devem ser feitas em
condições totais de segurança, isto é, com o sistema totalmente desenergizado;g) Caso seja necessário a
realização de alguma atividade em que haja risco efetivo de choque elétrico, esta deve ser feita por técnico
credenciado a atuar em áreas de risco (NR-10);h) Na realização das atividades deve-se ter o manual dos
equipamentos/projetos para dirimir quaisquer dúvidas;i) Caso não se aplique(m) algum(ns) dos testes
propostos, ignorar sua execução.6. PROCEDIMENTOS6.1. Medições;Medir:a) A tensão de alimentação
da rede entre fases, fase/neutro, fase/terra e neutro/terra, com tolerância máxima admissível de –15% e
+10%, da tensão nominal.b) A corrente de consumo por fase, verificando o equilíbrio entre as mesmas e
sua compatibilidade com a corrente nominal dos CABOS e DJ’s;c) O fator de potência, não devendo ser
inferior a Cos j = 0,92;d) Potências Ativa, Aparente e Reativa;e) Medições de Temperatura com
Termovisor6.2.Quadros de DistribuiçãoVerificar e/ou medir:a) As conexões e área de contato dos cabos
de aterramento, neutro e fases e proceder reaperto;b) As cores dos condutores (cabos, fios e barramentos)
conforme padronização de normas;c) O sistema de fixação dos Barramentos, DJ’s e/ou FS’s;d) A
amarração dos cabos e fios com anilhas plásticas (em chicotes), individualizando os circuitos para facilitar
uma possível remoção dos mesmos;e) O aquecimento, operação e/ou capacidade dos disjuntores, fusíveis e
condutores, para análise do dimensionamento e sua compatibilidade;f) O funcionamento e aferição dos
instrumentos de medição (Amperímetros, Voltímetros, Wattímetros e Frequencímetros);g) A distribuição
dos circuitos, a fim de manter o equilíbrio de corrente entre as fases;h) A utilização de terminais
compatíveis com a seção dos condutores;i) A identificação de circuitos e sequência de fases com anilhas
plásticas, disjuntores e tampas dos quadros com placas de acrílico, conforme normas;j) A existência de
Projeto Elétrico Predial, esquemas de Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas, devidamente atualizados em
porta documentos no lado interno da tampa dos Quadros;k) A limpeza geral interna e externa, devendo ser
utilizado compressores e aspiradores.l) Medições de resistência de Isolação (usando Megger de 01KV e
05KV) onde necessáriom) Medições de Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.3.
Limpeza Geral das Instalações:6.3.1. As instalações de tubulações, condutores em canaletas abertas,
esteiras, eletrocalhas, devem ser limpas com pano levemente úmido ou utilizando compressor e
aspirador.6.3.2. Todos os quadros devem ser limpos com pano seco, soprado e aspirados o pó com
equipamentos apropriados.6.4. Manutenção Corretiva:6.4.1. A eliminação do defeito se dá normalmente,
pela substituição do equipamento defeituoso, devendo entretanto, após identificação da causa, atentar-se
para os seguintes parâmetros:a) Níveis de tensão nominal/isolamento;b) Corrente de curto-circuito;c)
Capacidade nominal;d) Seletividade;e) Conexões e sistema de fixação.6.4.1.1.Cabos e Fios:a) Para
pequenos rompimentos na isolação de cabos, passar várias coberturas com fita de alta fusão e no mínimo
duas coberturas de fita isolante, ambas de alta qualidade;b) Para pequenos rompimentos na isolação de fios,
passar no mínimo, duas coberturas de fita isolante de alta qualidade;c) Dependendo do tipo de rompimento
na isolação, a substituição do cabo ou fio, é inevitável, devendo atentar-se para a seção e tipo de isolamento



do mesmo;d) Medições de Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.4.2.
Barramentos;6.4.2.1. Em um sistema de barramentos, bem dimensionados, raramente ocorrerão defeitos,
entretanto, o mais comum é o superaquecimento das emendas e derivações, causado principalmente por
mau contato e pela falta de reaperto nas conexões (sanduíches), devendo ser adotado os seguintes
procedimentos:a) Desenergizar o barramento;b) Desmontar e lixar ambos os lados das conexões;c) Montar
as conexões e reapertar;d) Verificar a pintura dos barramentos, exceto nas regiões de contato.e) Medições
de Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.4.3. Disposições Gerais:6.4.3.1. As
manutenções corretivas ficam reduzidas adotando-se as seguintes medidas:a) Manutenção preventiva
eficiente;b) Verificação da qualidade e desempenho dos equipamentos;c) Mão de obra qualificada e
habilitada para o trabalho.7. Planilha de campoa) Nessa planilha estão resumidos todos os procedimentos
descritos neste módulo e deverá ser preenchida, em campo, pelo técnico responsável pela manutenção;b)
No caso de manutenção corretiva, deverão ser preenchidos apenas os campos onde existirem
intervenções;c) Todas as peças e/ou materiais substituídos deverão constar no campo de observações.

 
MANUAL DE MANUTENÇÕES
IV - BANCO DE CAPACITORES
1. OBJETIVO1.1. O presente módulo tem por objetivo, estabelecer procedimentos padrões para execução
de Operação e Manutenção Elétrica em bancos de Capacitores e seus quadros. Visando manter as
instalações do sistema de capacitores em perfeito estado de funcionamento e conservação.2.
DEFINIÇÕESBT – Baixa TensãoCA – Corrente AlternadaCS – Chave SeccionadoraCF – Chave
FusíveisCA – CapacitoresDJ – DisjuntoresFS – FusíveisTC – Transformadores de Corrente3.
REFERÊNCIAS TÉCNICASa) Normas ABNT – NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;b)
Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária das Concessionárias de Energia;c)
Manual de Projetos de Edificações e Elétricos;d) Manual dos Equipamentos ou Especificações Técnicas do
Fabricante.4. PERIODICIDADE4.1. Os testes de manutenção devem ser executados quando for detectada
a sua necessidade ou através de:a) Programação de atividade de manutenção preventiva com intervalo de
tempo máximo de 30 (trinta) dias – 1 mês;b) Quando o técnico for acionado.5. RECOMENDAÇÕES
GERAISa) Antes de executar as atividades de manutenção preventiva, verificar o funcionamento e anotar
valores dos instrumentos de medição instalados nos painéis;b) Inibir os sinais de alarmes, comandos e
medidas do sistema de supervisão, referente aos equipamentos em manutenção;c) Em cada teste de sensor,
verificar a devida sinalização;d) Eventuais irregularidades devem ser relatadas ao Supervisor para que este
tome as devidas providências.e) As atividades relacionadas a seguir devem ser executadas sem exposição a
risco de choque elétrico. Para tanto os equipamentos devem estar desenergizados;f) As reposições de
equipamentos devem ser feitas em condições totais de segurança, isto é, com o sistema totalmente
desenergizado;g) Caso seja necessário a realização de alguma atividade em que haja risco efetivo de
choque elétrico, esta deve ser feita por técnico credenciado a atuar em áreas de risco (NR-10);h) Na
realização das atividades deve-se ter o manual dos equipamentos/projetos para dirimir quaisquer dúvidas;i)
Caso não se aplique(m) algum(ns) dos testes propostos, ignorar sua execução.6. PROCEDIMENTOS6.1.
Medições:Medir:a) A tensão de alimentação da rede entre fases, fase/neutro, fase/terra e neutro/terra, com
tolerância máxima admissível de –15% e +10%, da tensão nominal.b) A corrente de consumo por fase,
verificando o equilíbrio entre as mesmas e sua compatibilidade com a corrente nominal dos CABOS e
DJ’s;c) O fator de potência, não devendo ser inferior a Cos j = 0,92;d) Medições de Temperatura com
Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.2. Quadros de Distribuição dos Bancos de
Capacitores.Verificar e/ou medir:a) As conexões e área de contato dos cabos de aterramento, neutro e
fases e proceder reaperto;b) As cores dos condutores (cabos, fios e barramentos) conforme padronização de
normas;c) O sistema de fixação dos Barramentos, DJ’s e/ou FS’s;d) A amarração dos cabos e fios com
anilhas plásticas (em chicotes), individualizando os circuitos para facilitar uma possível remoção dos
mesmos;e) O aquecimento, operação e/ou capacidade dos disjuntores, fusíveis e condutores, para análise do
dimensionamento e sua compatibilidade;f) O funcionamento e aferição dos instrumentos de medição
(Amperímetros, Voltímetros, Wattímetros e Frequencímetros);g) A distribuição dos circuitos, a fim de
manter o equilíbrio de corrente entre as fases;h) A utilização de terminais compatíveis com a seção dos
condutores;i) A identificação de circuitos e sequência de fases com anilhas plásticas, disjuntores e tampas
dos quadros com placas de acrílico, conforme normas;j) A existência de Projeto Elétrico do quadro,



esquemas de Diagrama Unifilar devidamente atualizados em porta documentos no lado interno da tampa
dos Quadros;k) A limpeza geral interna e externa, devendo ser utilizado compressores e aspiradores.l)
Medições de resistência de Isolação (usando Megger de 01KV e 05KV) onde necessáriom)Medições de
Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.3. Conjunto de Banco de
Capacitores:Verificar e/ou medir:a) As capacitâncias de cada banco (medir com capacímetro);b) A
potência reativa de cada banco (medir com analisador de energia);c) A corrente de cada banco (medir com
analisador de energia ou alicate amperímetro);d) A temperatura de cada banco, conexões e cabos (medir
com pirômetro sem contato)e) O sistema de fixação dos Bancos de capacitores;f) Se existe vazamentos nos
capacitores a óleo;g) Se as conexões dos bancos estão bem apertadas;h) A identificação correta dos bancos
de capacitores;i) Se os contatores dos bancos de capacitores, estão funcionando corretamente (testar e
medir);j) Se os contatos auxiliares e bobinas estão funcionando corretamente (testar e medir);k) Se os
bancos de capacitores estão entrando corretamente em automático e manual (testar e medir tensão nos
contatores e banco).l) Se os resistores de pré-inserção estão funcionando;m) Se os temporizadores estão
funcionando corretamente e atuando os contatores nos horários e dias corretos (testar);n) Se os
Programadores eletrônicos estão funcionando corretamente (verificar todas as funções) e testar.o) A
limpeza geral, devendo ser utilizado panos, pinceis e aspiradores e compressores;p) Medições de resistência
de Isolação (usando Megger de 01KV e 05KV);q) Medições de Temperatura com Termovisor e pirômetro
portátil sem contato6.4. Limpeza Geral das Instalações:6.4.1. As instalações de tubulações, condutores
em canaletas abertas, esteiras, eletrocalhas, devem ser limpas com pano levemente úmido ou utilizando
compressor e aspirador.Todos os quadros devem ser limpos com pano seco e soprados e aspirado o pó com
equipamentos apropriados.6.5. Manutenção Corretiva:6.5.1. A eliminação do defeito se dá normalmente,
pela substituição do equipamento defeituoso, devendo, entretanto após identificação da causa, atentar-se
para os seguintes parâmetros:a) Níveis de tensão nominal/isolamento;b) Corrente de curto-circuito;c)
Capacidade nominal;d) Seletividade;e) Conexões e sistema de fixação.6.5.2. Cabos e Fios:a) Para
pequenos rompimentos na isolação de cabos, passar várias coberturas com fita de alta fusão e no mínimo
duas coberturas de fita isolante, ambas de alta qualidade;b) Para pequenos rompimentos na isolação de fios,
passar no mínimo, duas coberturas de fita isolante de alta qualidade;c) Dependendo do tipo de rompimento
na isolação, a substituição do cabo ou fio, é inevitável, devendo atentar-se para a seção e tipo de isolamento
do mesmo;d) Medições de Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.5.3.
Barramentos:6.5.3.1. Em um sistema de barramentos, bem dimensionados, raramente ocorrerá defeitos,
entretanto, o mais comum é o superaquecimento das emendas e derivações, causado principalmente por
mau contato e pela falta de reaperto nas conexões (sanduíches), devendo ser adotado os seguintes
procedimentos:a) Desenergizar o barramento;b) Desmontar e lixar ambos os lados das conexões;c) Montar
as conexões e reapertar;d) Verificar a pintura dos barramentos, exceto nas regiões de contato.e) Medições
de Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem contato6.5.4. Disposições Gerais:6.5.4.1. As
manutenções corretivas ficam reduzidas adotando-se as seguintes medidas:a) Manutenção preventiva
eficiente;b) Verificação da qualidade e desempenho dos equipamentos;c) Mão de obra qualificada e
habilitada para o trabalho.7. Planilha de campo:a) Nessa planilha estão resumidos todos os procedimentos
descritos neste módulo e deverá ser preenchida, em campo, pelo técnico responsável pela manutenção;b)
No caso de manutenção corretiva, deverão ser preenchidos apenas os campos onde existirem
intervenções;c) Todas as peças e/ou materiais substituídos deverão constar no campo de observações.
 
MANUAL DE MANUTENÇÕES
V - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
1. OBJETIVO1.1. O presente módulo tem por objetivo, estabelecer procedimentos padrões para execução
de Operação e Manutenção de Subestações. Visa manter as instalações elétricas de alta tensão
(transformadores, barramentos e proteções), em perfeito estado de funcionamento e conservação.2.
DEFINIÇÕESSE – SubestaçãoPT – Posto de TransformaçãoAT – Alta TensãoBT – Baixa TensãoCS –
Chave SeccionadoraCF – Chave FusívelPR – Para-raios de ATDJ – DisjuntorFS – FusívelMF – MuflaTF –
Transformador de PotênciaTC – Transformadores de CorrenteTP – Transformadores de Potencial3.
REFERÊNCIAS TÉCNICASa) Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária das
Concessionárias de Energia;b) Projetos de Edificações e Elétricos.c) Manual dos Equipamentos ou
Especificações Técnicas do Fabricante.4. PERIODICIDADE4.1. Os testes de manutenção Preventiva
incluindo testes que requeiram que a subestação seja desligada devem ser executados quando for detectada



a sua necessidade ou através de:a) Programação de atividade de manutenção preventiva com intervalo de
tempo de 6 meses ou 01 Ano;b) Quando for requisitado pelo responsável.4.2. Os testes de manutenção
Preditiva incluindo medições de grandezas elétricas e temperatura de conexões e equipamentos que não
requeiram que a subestação seja desligada devem ser executados quando for detectada a sua necessidade ou
através de:a) Programação de atividade de manutenção preditiva com intervalo de tempo de 01 semana ou
01 Mês para relatórios.5. RECOMENDAÇÕES GERAISa) Antes de executar as atividades de
manutenção preventiva, verificar o funcionamento e anotar valores dos instrumentos de medição instalados
nos painéis;b) Inibir os sinais de alarmes, e comandos a distância se for ocaso.c) Em cada teste de sensor,
verificar a devida sinalização.d) Eventuais irregularidades devem ser relatadas ao supervisor imediato para
que este tome as devidas providências.e) As atividades relacionadas a seguir devem ser executadas sem
exposição a risco de choque elétrico. Para tanto, os equipamentos devem estar desenergizados;f) As
reposições de equipamentos devem ser feitas em condições totais de segurança, isto é, com o sistema
totalmente desenergizado;g) Caso seja necessária a realização de alguma atividade em que haja risco
efetivo de choque elétrico, esta deve ser feita por técnico credenciado a atuar em áreas de risco;h) Próximo
as CS’s e DJ’s de AT, deverá ter tapetes isolantes e luvas de borracha revestidas de couro, para a tensão de
15 kV ou 25 kV;i) Na realização das atividades deve-se ter o manual dos equipamentos/projetos para
dirimir quaisquer dúvidas;j) Caso não se aplique(m) algum(ns) dos testes propostos, ignorar sua
execução.6. PROCEDIMENTOS6.1. Medições:Medir:a) A tensão de saída da rede entre fases e fase
neutro, com tolerância máxima admissível de –15% e +10%, da tensão nominal.b) A corrente de saída por
fase, verificando o equilíbrio entre as mesmas e sua compatibilidade com a corrente nominal do
transformador;c) A frequência da rede com tolerância máxima admissível de +ou- 5%, da frequência
nominal.d) A sequência de fases com fasímetro, comparando a sequência de cores padrão dos
barramentos.e) A correção do Fator de Potência (Banco de Capacitores), comparando com valores
permitidos pela concessionária, não devendo ser inferior a Cos j = 0,92;f) Medições de Grandezas elétricas
com analisadores de energia.g) Medições de Temperatura com Termovisor e pirômetro portátil sem
contato6.1.1. Transformadores a Seco:Verificar:a) A temperatura (em ºC), através de Termovisor e
compará-la com a especificação do fabricante e com o termômetro de precisão instalado no
Transformador;b) Os bornes de AT e BT quanto a sua conexão (reaperto) e área de contato;c) A relação de
transformação para checar os níveis de tensão nominal de saída do transformador, se necessário, proceder a
mudança do tape.d) A resistência de isolação (Megger 5KV), entre o primário, secundário e carcaça,
comparando os valores obtidos com as especificações do fabricante.6.2. Estado de Operação e/ou
Capacidade:Verificar:a) O estado de operação das CS, CF, MF, FS e DJ de AT, observando as travas de
segurança, resistência de contatos, resistência de isolamento, características e níveis de óleo, quando for o
caso;b) Efetuar medições de temperatura com Termovisor em todos os equipamentos citados.c) A
capacidade das CS, CF e DJ de AT, comparando as medições de corrente e tensão com os valores nominais
dos fabricantes;d) Os para-raios de AT, analisando o seu estado geral e dos disparadores, substituindo-os se
necessário;e) O estado de operação e capacidade do transformador de potência, análise das relações de
transformação dos TP’s, TC’s e os devidos ajustes com os respectivos instrumentos Wattímetros e
Amperímetros;f) A calibragem de todos os instrumentos de medição (Amperímetros, Voltímetros,
Wattímetros, Frequencímetros, etc.);g) O estado de operação e capacidade dos bancos de capacitores,
devendo os mesmos operar em regime constante, com estágios automáticos para correção do fator de
potência;h) O reaperto das emendas, temperatura e capacidade dos cabos, conexões dos barramentos e
saídas/entradas nos DJ’s, quando verificados:·Queda de tensão acima da admissível no
trecho;·Aquecimento acima do tolerável;6.3. Identificações:6.3.1. Os TF’s da SE, quadros de distribuição,
circuitos, chaves, disjuntores e etc., devem estar devidamente identificados com placas de acrílico e aviso
de perigo de morte nas portas principais de acesso. Deve conter ainda, no lado externo dos cubículos dos
TF’s, porta documentos com o projeto da SE, indicando potências e capacidades dos equipamentos.6.4.
Limpeza Geral da SE:6.4.1. Os transformadores e cabines de AT, devem ser lavados e secados, podendo
ser utilizado ainda, compressor e aspirador. Realizar este procedimento a cada seis meses.6.5. Manutenção
Corretiva:6.5.1. A eliminação do defeito se dá normalmente, pela substituição do equipamento defeituoso,
devendo entretanto após identificação da causa, atentar-se para os seguintes parâmetros:a) Níveis de tensão
nominal / isolamento;b) Corrente de curto-circuito;c) Capacidade nominal;d) Seletividade;e) Conexões e
sistema de fixação.6.5.2. Cabos:a) Para pequenos rompimentos na isolação, passar várias coberturas com
fita de auto fusão e no mínimo duas coberturas de fita isolante, ambas de alta qualidade;b) Dependendo do
tipo de rompimento na isolação, a substituição do cabo é inevitável, devendo atentar-se para a seção e tipo



de isolamento do mesmo;c) Caso ocorra o rompimento total de cabos, deve-se proceder a substituição total
do trecho.d) Efetuar medições de temperatura com Termovisor em todos os equipamentos citados.6.5.3.
Barramentos:6.5.3.1. Em um sistema de barramentos, bem dimensionados, raramente ocorrerão defeitos,
entretanto, o mais comum é o superaquecimento das emendas e derivações, causado principalmente por
mau contato pela falta de reaperto nas conexões, devendo ser adotado os seguintes
procedimentos:·Desenergizar o barramento;·Desmontar e lixar as conexões;·Montar as conexões e
reapertar;·Verificar a pintura dos barramentos.·Efetuar medições de temperatura com Termovisor em todos
os equipamentos citados6.5.4. Disposições Gerais:·As manutenções corretivas ficam reduzidas adotando-se
as seguintes medidas:·Manutenção preventiva eficiente;·Verificação da qualidade e desempenho dos
equipamentos;·Mão de obra qualificada e habilitada para o trabalho.7. Planilha de campoa) Nessa planilha
estão resumidos todos os procedimentos descritos neste módulo devendo ser preenchida, em campo, pelo
técnico responsável pela manutenção;b) No caso de manutenção corretiva, deverão ser preenchidos apenas
os campos onde existirem intervenções;c) Todas as peças e/ou materiais substituídos deverão constar no
campo de observações;

 

 

ANEXO B

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ITEM PEÇAS UND
1 CAPACITORES DE POTÊNCIA - ATÉ 30 KVAR Pç
2 CONTATOR DE POTÊNCIA PARA CAPACITOR - ATÉ 30 KVAR Pç
3 TEMPORIZADOR E TIMER HORÁRIO Pç
4 DISJUNTORES DIN E CAIXA MOLDADA - ATÉ 100A Pç
5 CONTATOR DE POTÊNCIA - ATÉ 100A Pç
6 CONTROLADOR DE POTENCIA REATIVA - CAPACITORES Pç
7 FUSÍVEIS NH - ATÉ 400A Pç
8 FUSÍVEIS DIAZED ATÉ 30A Pç
9 BOTOEIRAS DE COMANDO Pç
10 MEDIDORES ANALÓGICOS - TENSÃO, CORRENTE, FREQUÊNCIA. Pç
11 CHAVES ROTATIVAS DE COMANDO Pç
12 FILTROS DE ÓLEO DIESEL Pç
13 FILTROS DE AR Pç
14 ÓLEO LUBRIFICANTE - 20LTS Pç
15 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE Pç
16 BUCHAS DE PASSAGEM DE 15 KV Pç
17 BATERIA DE 12VOLTS - 150A/HORA. Pç
18 ADITIVO PARA RADIADOR Pç
19 CONECTORES DE PRESSÃO. Pç
20 PARAFUSOS EM GERAL Pç
21 MANGUEIRAS DE ÓLEO DIESEL Pç
22 CONECTORES FLEXÍVEIS. Pç
23 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W Pç



24 REATORES DE 40W Pç
25 LUMINÁRIAS PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W Pç
26 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) ATÉ 40KA Pç
27 VENTOINHAS DE VENTILAÇÃO (COOLER) ATÉ 16X16mm Pç
28 PARA-RAIO POLIMÉRICO - 15KV Pç
29 BANCO SEMIAUTOMÁTICO DE CAPACITORES - 100kva, 380Volts PÇ
30 DEMAIS PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO PÇ

 

 

ANEXO C

LISTA MÍNIMA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO.

·

02 Analisadores de Energia Trifásicos 1MB - (com memória de massa, analise de harmônicas,
medições de potencias ativas, reativas e aparentes, frequência, corrente, tensão, fator de potência,
energia ativa e reativa, coogeração), com três alicates flexíveis até 1.000A. – Marca: Fluke, Megabras,
Ims ou Similar.
Terrômetro – (estratificação e resistência de malha de aterramento) - Marca Fluke, Megabras, Instrum,
ou Similar.
Termovisor ou Câmera Termovisora para medições e registros de temperatura para emissão de
relatórios e controle de temperatura e pontos quentes de Equipamentos - Marca Fluke (Ti 10 – Ti 100 –
Ti 25 – Ti 32) – Flir (E45, T360), Minipa (MTV 2010) ou similar.
Termometro Infra Vermelho ou Pirometro - Marca Fluke (568, 562), Minipa (MT-395, MT 360) ou
similar.
Termohigrometro Minipa, Fluke (ou Similar).
Termometro de contato, bulbo, ambiente Minipa (ou Similar).
Tacômetro foto/contato digital (RPM de Gerador) – Marca Fluke - Minipaou Similar).
Capacimetro – Marca Fluke, Minipa (ou Similar).
TTR - (Medidor de Relação de Transformação) - Marca Fluke, Megabras, Instrum ou Similar.
Megger 5KV e 1KV- (Medidor de Isolação) - Marca Fluke, Megabras ou similar.
Microhmimetro de 10A – (Medidor de Resistência de Contato) - Marca Fluke, Megabras, Instrum ou
similar.
Alicates Amperimetros AC e DC - Marca Fluke (376, 322) Minipa (ET 3166 – ET-3157) - ou Similar.
Multímetros de Medições AC e DC - Marca Fluke (289, 117, 287) - Minipa (ET-2940, ET 2517, ET
2110 ou Similar).
Medidor de seqüência de Fase – (Sequencimetro), - Marca Fluke, Minipa (ou Similar).
Testador de Bateria – Marca Kita ou similar.
Carregador de Bateria (12V-24V – 150A/hora – Marca Kita ou similar.
Compressor de Ar Portátil e Aspirador de Pó.
Detector de Tensão para Média Tensão (13,8KV).
Detector de Tensão para Baixa Tensão (380/220V).
Vara Isolante (15KV), para Manobra, Detector de tensão e aterramento Temporário.
Demais Materiais de segurança conforme NR-10, (Luvas de Média e Baixa Tensão,Óculos de
segurança, sistemas de aterramento, calçados de segurança, uniforme anti-chama, etc.).
Caixa de ferramentas para manutenção eletromecânica completa.
Equipamentos de segurança individual (EPI).
Equipamentos de segurança coletiva (EPC).



 

ANEXO D
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ANEXO G
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ANEXO K

DECLARAÇÃO

 

Declaro, para fins de comprovação, que o(a)Sr(a). _____________________________________, portador
da CI: ______________________ e CPF:____________________, representante da
empresa:____________________________________________________________________________,
CPNJ: _____________________, compareceu a Sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins para
realizar vistoria nos equipamentos e materiais da subestação e grupo gerador, objeto do Edital de Licitação
nº: _______________, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execução do contrato.

 

Palmas - TO, ____, de ___________ de 2022.

 

 

___________________________________________________

Coordenador de Manutenção e Serviços

 

 

ANEXO L

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

 

A empresa _____________________________________________________, CNPJ _________________,
por intermédio do (a) Senhor (a) ________________________________________, indicado expressamente
como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital do Pregão
Eletrônico e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista no Edital do Pregão
Eletrônico _____/20____. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.



Declaro que me foi dado acesso às dependências de toda a Instituição, através de cláusula expressa no Edital
e anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para a prestação dos serviços com as informações
constantes do Termo de Referência e Edital.

 

Palmas - TO, ____, de ___________ de 2022.

 

 

___________________________________________________

Representante da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Jayra Vieira Reis de Sousa Santiago, Diretor(a)
de Administração, em 07/06/2022, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Vinícius Martins Guedes, Assessor
Técnico Administrativo, em 07/06/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0657015 e o
código CRC 32B6DD24.

 
ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO
 

Processo Eletrônico - Sei nº 22.0.000000648-7
Contrato nº ___ / ____.
 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
TOCANTINS E A EMPRESA: ___________.

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Quadra 502 Sul, Avenida Teotônio Segurado, S/N, Plano Diretor Sul, Palmas - TO,
inscrita no CNPJ sob o nº. 07.248.660/0001-35, doravante denominada CONTRATANTE , ou
simplesmente DPE-TO, neste ato representada pela Subdefensor Público-Geral no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo Ato nº 034 de 27 de janeiro de 2021, publicado no DOE 5.777 de 29 de



janeiro de 2021, PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES, brasileiro, portador do
RG. nº 4603598-2 DGPC- GO e do CPF/MF nº. 009.286.711-19, residente e domiciliado nesta capital,
nomeado pelo Ato nº 032, de 25 de janeiro de 2021, publicado no DOE 5.774 de 26/01/2021, e a empresa:
- - - - - - - - - , CNPJ sob o nº - -.- - - -.- - - /- - - - -, com endereço - - - - - - -, Telefone: (DDD) - - - - -, e-
mail: - - - - - -, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a): - - - - ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº ---, e inscrito(a) no CPF sob o nº --- - - - - - - - - -, de acordo com a
representação legal que lhe é outorgada por - - - - - -, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico -
SEI nº 22.0.000000648-7, e em observância às disposições da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente contratação tem por objetivo a contratação de empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e com equipamentos para análise e medições mensais,
de grandezas elétricas, malha de aterramento e Termografia para subestação de energia elétrica, composta
por 01 transformador de 1000kvar e outro de 300kvar a seco; sistema grupo motor gerador de 313/284kvar
– e sistema de controle – USCA; disjuntor de média tensão a vácuo; seccionadoras de média tensão; rele
de proteção secundário eletrônico; painéis de baixa tensão e malha de aterramento, tanque de combustível -
diesel, capacidade de 250 litros.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DAS QUANTIDADES E DO VALOR

2.1. Manutenções Preditivas:

2.1.1. Analises de Cargas e de Sistema Elétrico Predial:

2.1.1.1.Obrigatoriamente 01 (uma) vez por mês e/ou sempre que necessário e solicitado deverá ser
efetuada medições com analisadores de energia nos dois transformadores simultaneamente, no gerador
diesel, quadros gerais e de distribuição, gerando relatórios próprios da Contratada com planilhas e gráficos
para constatar se as grandezas elétricas estão nos parâmetros corretos ou se existe a necessidade de
intervenções nos equipamentos.

2.1.1.2. Estas planilhas e gráficos devem ser entregues todo início de mês, com os valores e considerações
do mês anterior.

2.1.1.3. Deverão ser entregues gráficos de tensão, corrente, potencias aparente, ativa e reativa, harmônicas
de corrente e tensão.

2.1.1.4. As planilhas devem constar todas as grandezas medidas e também máximos e mínimos de tensões,
e correntes durante o período medido, e valores máximos de demanda em horário de ponta e fora de ponta.

2.1.2. Inspeções de Temperaturas com Termovisores e Pirômetros.

2.1.2.1. Obrigatoriamente deverá ser realizada inspeções termográficas (valores de temperatura), uma vez
por semana em todos os equipamentos da subestação com medidores sem contato (pirômetros), para
verificação de pontos quentes e defeitos graves.

2.1.2.2. Obrigatoriamente deverá ser realizada inspeções termográficas uma vez por mês com câmera de
Termografia (Termovisor), em todos os equipamentos da subestação e quando for detectado alguma
anomalia com o pirômetro.

2.1.2.3. Estas medições devem ser entregues em forma de relatório fotográfico e imagens térmicas
(temperatura dos corpos), próprios da Contratada, com valores máximos e mínimos aceitáveis de cada
equipamento e sugestões para reparos quando necessário.

2.1.2.4. Estes relatórios devem ser entregues no mínimo uma vez por mês, na Coordenação de Manutenção
e Serviços para ciência e guarda.



2.2. Manutenções Preventivas:

2.2.1. As manutenções Preditivas e Preventivas deverão ser realizadas de acordo com o Manual e Plano de
manutenções contidas no ANEXO A, utilizando no mínimo os equipamentos e instrumentos listados no
ANEXO C.

2.2.2. Além das medições periódicas de corrente, tensão, potências, capacitâncias, frequências dos
equipamentos elétricos da subestação (incluindo gerador diesel), manutenções preventivas destes
Equipamentos (com a subestação desligada), deverão ser realizadas no mínimo uma vez por ano incluindo
testes de isolação (Megger 5KV), resistência de contato (microhmimetro de 10Amperes), TTR (testes de
relação de transformação), e resistência da malha de aterramento (terrômetro).

2.3. Manutenções Corretivas:

2.3.1. Deverá ser efetuada a Manutenção Corretiva para regularizar anormalidades de funcionamento da
SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR, substituindo ou reparando, segundo critérios técnicos,
componentes eletrônicos, elétricos, e mecânicos, necessários à recolocação dos sistemas em condições
normais de funcionamento.

2.3.2. Os serviços executados na substituição de componentes e ou peças constantes na lista do ANEXO
B, abrangendo toda a SUBESTAÇÃO e GRUPO GERADOR, serão sem ônus para esta Defensoria
Pública do Estado do Tocantins.

2.3.3. CHAMADOS DE EMERGÊNCIA: A CONTRATADA deverá manter um canal de comunicação
via telefone fixo e ou celular, sendo este último de preferência, com o(s) responsável(eis) técnico(s), em
regime de plantão 24 horas (vinte e quatro horas) e 07 (sete) dias por semana para atender chamados de
emergência da CONTRATANTE.

2.4. Das Peças

2.4.1. As peças só poderão ser substituídas por outras novas, com garantia e em conformidade com as
recomendações do fabricante;

2.4.2. Conforme o ANEXO B deste Contrato, apresenta-se uma lista exemplificativa de peças de reposição
que podem ser necessárias no decorrer do Contrato, na manutenção do Grupo Gerador e Subestação.
Salienta-se que a lista não é exaustiva, portanto, não exclui possíveis peças de reposição que não estejam
nela contempladas e possam ser necessários para correta execução dos serviços;

2.4.3. As peças e ou componentes dos equipamentos que não estão relacionadas na lista de peças do
ANEXO B, e que apresentarem necessidade de substituição, serão custeadas pelo CONTRATANTE
mediante procedimento a ser seguido pela contratada conforme descrito abaixo;

2.4.3.1. Depois de verificada, pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, a necessidade de
substituição de peças/componentes, a Contratada deverá apresentar à Contratante um orçamento detalhado,
com o preço unitário e total, com clareza nas especificações, em até 03 (três) dias úteis, de modo a
permitir a Defensoria Pública solicitar orçamentos a outras empresas do ramo, podendo optar, dessa forma,
entre a aquisição no mercado ou da Contratada, observados os trâmites legais;

2.4.3.2. As peças só poderão ser substituídas por outras novas, recomendadas pelos fabricantes, com
garantia, podendo ser aceitas peças/componentes similares ou genuínos, após manifestação técnica
favorável à aquisição, com a autorização, por escrito, da fiscalização da CONTRATANTE.

 

2.5. Os valores descritos abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR
ESTIMADO
ANUAL

VALOR
ESTIMADO
30 MESES



01

Prestação de serviço de manutenção, preventiva,
preditiva e corretiva com fornecimento de peças e com
equipamentos para análise e medições mensais, de
grandezas elétricas, malha de aterramento e termografia
para subestação de energia elétrica, composta por 01
transformador de 1000kvar e outro de 300kvar a
seco; sistema grupo gerador de 313/284kvar – e
sistema de controle – USCA; disjuntor de média
tensão a vácuo; seccionadoras de média tensão; rele
de proteção secundário eletrônico; painéis de baixa
tensão e malha de aterramento, tanque de
combustível - diesel, capacidade de 250 litros,
instalados na SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS– Quadra 502 Sul, Av.
Teotônio Segurado, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP:
77.021-654, em Palmas – TO.

   

VALOR TOTAL  R$

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E DEMAIS CONDIÇÕES

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ ..............................(..............................), em conformidade com
o Pregão Eletrônico nº..........................

 

CLÁUSULA QUARTA– DA VIGÊNCIA

4.1. O Contrato a ser firmado terá vigência de 30 (trinta) meses, contados a partir da assinatura deste
contrato, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que seja
de interesse, das partes, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

4.1.2. Considerando que as assinaturas do presente instrumento ocorrerão por meio eletrônico e poderão
ser realizadas em datas distintas, o prazo a que se refere o caput desta cláusula, se iniciará a partir da data
da assinatura da Contratante.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da nota fiscal
e relatórios de inspeção (Anexos D, E, F, G, H, I e J)ou nota fiscal/fatura, por meio de crédito em conta
bancária, condicionado ao atesto pelo responsável pela fiscalização da execução do objeto, e manutenção
das condições iniciais de habilitação;

5.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na nota de empenho, vinculado a conta
corrente da CONTRATADA;

5.3. A DPE-TO reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, caso os dados
constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATANTE e da CONTRATADA, ou
ainda, se os serviços e/ou peças/componentes entregues, não estiverem em conformidade com as
especificações apresentadas neste Instrumento, ficando o pagamento suspenso até a regularização.

5.4. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, serão devidos pela DPE- TO encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.



 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos alocados na Classificação
Orçamentária ............................; Elemento de despesa ................; Subitem - - -; Fonte -----, conforme
juntado aos autos sob Código verificador nº ----.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

7.1. Os equipamentos mencionados estão localizados no endereço abaixo especificado, onde deverão ser
prestados os serviços contratados:

7.1.1. SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS – Quadra 502 Sul, Av.
Teotônio Segurado, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-654, em Palmas – TO.

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se à:

8.1.1. Cumprir fielmente as disposições deste Contrato;

8.1.2. Executar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel
cumprimento das obrigações pactuadas, utilizando materiais de segurança, indispensáveis à boa execução
dos serviços;

8.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução dos serviços;

8.1.4. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei por quaisquer danos e/ou
prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou prepostos, a
DPE-TO ou a terceiros;

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
presente contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93;

8.1.6. Não consentir que outrem, mesmo que da própria Administração, execute os serviços aos quais se
obriga, salvo em situação de emergência que possa causar danos ou perda total do equipamento;

8.1.7. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços;

8.1.8. Utilizar pessoal devidamente habilitado para os serviços contratados, correndo, por sua conta,
quaisquer despesas de contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, seguros, cursos e outros, dos
seus empregados;

8.1.9. Manter completos os equipamentos, peças e componentes da SUBESTAÇÃO e GRUPO
GERADOR;

8.1.10. Possuir um estoque mínimo de peças de maior desgaste visando não interromper a utilização dos
equipamentos e materiais;

8.1.11. Atender, prontamente, o chamado técnico a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos
sábados, domingos e feriados, as solicitações, via telefone, para a manutenção corretiva em qualquer pane
nos equipamentos;

8.1.12. Os custos de mão-de-obra e com os deslocamentos para os serviços corretivos deverão estar
incluídos no valor mensal cobrado. A execução dos serviços de manutenção, preventiva ou corretiva, fora
do horário normal, em sábados, domingos ou feriados, não ensejará à prestadora de serviço o direito de
recebimento de quaisquer valores adicionais;

8.1.13. Apresentar a Defensoria Pública, semanalmente e após o término de cada mês, para efeito de
comprovação, aceitação e guarda, dos relatórios de grandezas elétricas e de Termografia em formulários



próprios da Contratada e formulários de inspeção de acordo com os Anexos D, E, F, G, H, I e J, contendo
as especificações dos serviços efetuados, o horário inicial e final da execução dos mesmos, o dia, nome do
técnico que os prestou, bem como quaisquer outras informações pertinentes;

8.1.14. Os serviços de manutenção preditiva e preventiva sempre que possível, deverão ser desenvolvidos
no período da manhã. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no
funcionamento de energia elétrica ou qualquer problema ao normal funcionamento do prédio da
Defensoria Pública, os serviços deverão ser previamente programados para outros horários e dias;

8.1.15. Os serviços de manutenção preditiva e preventiva poderão, a critério da Defensoria Pública, ser
deslocados para outros horários (noturno ou dias não úteis) caso a sua realização possa acarretar prejuízos
ao normal desenvolvimento dos trabalhos realizadas em horário de expediente normal;

8.1.16. Por ocasião da efetiva prestação dos serviços, deverá a empresa dispor do aparelhamento técnico e
ferramental para os testes, reparos e substituições que se fizerem necessários conforme lista dos
equipamentos no Anexo C;

8.1.17. No que diz respeito ao caso da somatória de consumo reativo e demanda reativa acima de um
salário mínimo, onde será percebida pela multa cobrada pela concessionária de energia, caso a mesma
persista pelo tempo de 02 (dois) meses consecutivos sem redução significativa do valor, a contrata será
penalizada no mesmo valor da multa, em forma de desconto no pagamento mensal;

8.1.18. Apresentar ao(s) representante(s) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins os equipamentos
de medições, ferramentas técnicas e de Segurança constantes na lista mínima - Anexo C, como condição
para assinatura do Contrato;

8.1.19. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços objeto deste Contrato;

8.1.20. A contratada deverá indicar, por escrito, antes do início da prestação dos serviços, o(s) nome(s)
do(s) representante (s), (preposto) da Empresa, que responderá (ão) em tempo integral pelos mesmos junto
a DPE-TO;

8.1.21. A contratada deverá apresentar à DPE-TO qualquer documentação inerente ao contrato, quando
solicitada pelo mesmo;

8.1.22. É de responsabilidade da contratada os danos causados ao patrimônio da DPE-TO, por negligência,
imprudência ou imperícia dos seus empregados, devendo ressarcir à DPE-TO, em conformidade com o
prazo definido pelo mesmo, por ocasião da ocorrência, a seu exclusivo critério, a partir do momento do
recebimento da comunicação escrita por parte da DPE-TO.

8.1.23. A contratada deverá manter um canal de comunicação via telefone fixo e/ou celular, sendo este
último de preferência, com o(s) responsável(eis) técnico(s), em regime de plantão 24 horas (vinte e quatro
horas) e 07 (sete) dias por semana para atender chamados de emergência da CONTRATANTE, conforme
descrito no item 2.3.3 deste Contrato.

8.1.24. A Contratada deverá manter todas as condições de habilitação jurídica, fiscal e técnica exigida
durante a execução do contrato;

8.1.25. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato.

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obriga-se à:

9.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante a designação de servidor para exercer tal
atividade;

9.1.2. Comunicar, imediatamente, à CONTRATADA qualquer irregularidade observada no funcionamento
da SUBESTAÇÃO e GRUPO GERADOR;

9.1.3. Só permitir o acesso à casa de SUBESTAÇÃO e a interferência na aparelhagem, às pessoas
habilitadas e devidamente autorizadas pela Defensoria Pública, que se identificarão com o cartão de



identidade funcional;

9.1.4. Não consentir na utilização da casa de SUBESTAÇÃO como depósito de material de qualquer
espécie e manter o espaço e demais dependências livres e desembaraçadas;

9.1.5. Não alterar ou trocar peças e componentes sem consentimento da CONTRATADA;

9.1.6. Zelar pelo bom uso dos equipamentos, a fim de prevenir danos causados por negligência ou mau
uso;

9.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

9.1.8. Comunicar à contratada qualquer irregularidade constatada na execução do objeto deste contrato;

9.1.9. Pagar à contratada, após o recebimento definitivo dos relatórios de inspeção (Anexos D, E, F, G, H,
I e J) e nota fiscal, a ser entregue ao servidor designado para a fiscalização e o acompanhamento da
execução do contrato.

9.1.10. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;

9.1.11. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;

9.1.12. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela Contratante,
conforme dispõem artigo 67 da Lei nº 8.666/93. Responsabilizando-se por:

10.1.1. Acompanhar a execução dos serviços com o objetivo de garantir o fiel cumprimento do contrato;

10.1.2. Atestar a Nota Fiscal como condição de pagamento;

10.1.3. Notificar a CONTRATADA acerca de imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do objeto, visando a adoção das medidas corretivas necessárias;

10.1.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, solicitando,
quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE CONTRATUAL

11.1. Em caso de prorrogação contratual, os preços dos serviços contratados poderão ser revistos, desde
que respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentação das
propostas, observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA;

11.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotada, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor;

11.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

11.4. A periodicidade do reajustamento será anual.

11.5. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear o reajuste, não será aceita como
justificativa para o pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria
jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento, arcando esta, portanto, por sua
própria inércia.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES



12.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado e
das demais cominações legais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser apresentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, nos seguintes casos:

12.1.1. Não apresentar documentação exigida para o certame;

12.1.2. Apresentar documentação falsa;

12.1.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

12.1.4. Não manter as condições ofertadas em sua proposta;

12.1.5. Falhar ou fraudar na execução do ajustado;

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;

12.1.7. Cometer fraude fiscal.

12.1.8. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento convocatório e
contrato, a Contratante poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes
sanções:

12.1.9. Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui
constantes;

12.1.10. Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o
valor Contratado;

12.1.11. Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Defensoria
Pública do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

12.1.12. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.1.13. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de
atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;

12.1.14. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhida em conta
da DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;

12.1.15. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do
pagamento posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;

12.1.16. Além das penalidades citadas, a Contratada ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;

12.1.17. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O prazo para instalações e início dos serviços será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação emitida pela Diretoria de Administração;

13.2. Qualquer alteração de prazos e metas deverá ter expressa anuência da contratante.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

14.1. O presente Contrato vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº ____/202___, constantes
sob os códigos verificadores nº ------, Processo Licitatório nº 22.0.000000648-7, como se aqui estivessem
transcritos, vinculando-se, ainda, à proposta da Contratada.

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

15.1. A aquisição do objeto consubstanciada no presente Contrato rege-se pela Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Lei Complementar nº 123/2006 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das demais normas
pertinentes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1. O valor inicial atualizado do Contrato poderá ser acrescido ou suprimido dentro dos limites previstos
no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do §2º do inciso II
do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE

17.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins, conforme Legislação aplicável.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. O presente Contrato será firmado através de sistema de assinatura eletrônica, certificada pelo SEI -
Sistema Eletrônico de Informações da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, garantida a eficácia das
Cláusulas cujo compromisso é assumido.

18.2. A s comunicações, solicitações, notificações o u intimações da Administração decorrentes deste
Contrato, serão feitas pessoalmente, publicadas no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins ou encaminhadas via fax, correios ou e-mail, para o número ou endereço eletrônico
indicado pela Contratada na documentação/proposta apresentada, considerando-se recebida pelo
destinatário/interessado, para todos os efeitos legais, na data do envio, da publicação, fax, correios ou
mensagem eletrônica.

18.3. Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de qualquer natureza que a
Contratada tenha ou venha a assumir.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Na forma do disposto do artigo 55, § 2º da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Palmas,
Capital do Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ASSINATURA

20.1. Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, o qual, depois de lido, será assinado
eletronicamente nos termos da Lei 11.419/2006, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

 

Palmas, - - - de - - - - - - - de 202 -.

 

 

CONTRATANTEDefensoria Pública do Estado do
TocantinsPedro Alexandre Conceição Aires
GonçalvesSubdefensor Público-Geral

CONTRATADAEmpresaRepresentante
Legal



 

Documento assinado eletronicamente por Marivalda Caetano Xavier, Gerente de Núcleo
II, em 07/06/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0657365 e o
código CRC F7068D6C.

 

ANEXO A

MANUAL DE MANUTENÇÕES
I - GRUPO GERADOR

1. OBJETIVO1.1. O presente Manual tem por objetivo, estabelecer procedimentos padrões para execução
de Operação e Manutenção do Grupo Motor Gerador. Visa manter as instalações de emergência
(motor/alternador), em perfeito estado de funcionamento e conservação.2. DEFINIÇÕESBT – Baixa
TensãoCA – Corrente AlternadaGMG – Grupo Motor GeradorUSCA – Unidade de Supervisão de Corrente
Alternada.3. REFERÊNCIAS TÉCNICASa) Normas ABNT – NBR 5410 – Instalações Elétricas de
Baixa Tensão;b) Manual de Projetos de Edificações.c) Manual dos Equipamentos ou Especificações
Técnicas do Fabricante.4. PERIODICIDADE4.1. Os testes de manutenção devem ser executados quando
for detectada a sua necessidade ou através de:a) Programação de atividade de manutenção preventiva com
intervalo de tempo máximo de 30 (trinta) dias;b) Quando o técnico for acionado.5. RECOMENDAÇÕES
GERAISa) Antes de executar as atividades de manutenção preventiva, verificar o funcionamento e anotar
valores dos instrumentos de medição instalados nos painéis;b) Inibir os sinais de alarmes e comandos do
sistema de supervisão, referente aos equipamentos em manutenção;c) Em cada teste de sensor, verificar a
devida sinalização;d) Eventuais irregularidades devem ser relatadas ao encarregado de área manutenção da
Defensoria Pública, para que este tome as devidas providências.e) As atividades relacionadas a seguir
devem ser executadas sem exposição a risco de choque elétrico. Para tanto, os equipamentos devem estar
desenergizados.f) As reposições de equipamentos devem ser feitas em condições totais de segurança, isto é,
com o sistema totalmente desenergizado;g) Caso seja necessária a realização de alguma atividade em que
haja risco efetivo de choque elétrico, esta deve ser feita por técnico credenciado a atuar em áreas de risco
(NR-10);h) Na realização das atividades deve-se ter o manual dos equipamentos/projetos para dirimir
quaisquer dúvidas;i) Óleos lubrificantes indicados: Usar apenas óleos lubrificantes indicados pelo
fabricante do Gerador diesel.
Marca Óleo

 

Marca Óleo
Atlantic ULTRAMO H D S3 Bardahl MAXLUB SD3
Castrol CASTROL CRD Esso BRINDILLA D3
Ipiranga IPILUBE SD Mobil DELVAC 1330
Petrobrás LUBRAX MD400 Shell RIMULA CT

j) Utilizar produtos para limpeza tipo biodegradável, não tóxicos e não corrosivos;k) Caso não se
aplique(m) algum(ns) dos testes propostos, ignorar sua execução.6. PROCEDIMENTOS6.1. Manutenção
Preventiva do Motor.6.1.1.Grupo Motor Gerador parado:a) Posicionar a chave seletora do modo de
operação da USCA, em MANUAL;b) Anotar leitura do horímetro atual, com check-list anterior em mãos,
para proceder análise da última manutenção.Verificar:a) A necessidade de manutenção horária (150, 450 e
1200 horas) ou por datas, informar o supervisor para programação e execução conforme planilha de



manutenção;b) O nível de óleo do cárter e água do radiador, corrigindo-os quando necessário;c) O nível de
óleo combustível nos reservatórios e completar quando necessário;d) Os filtros de ar e óleo e providenciar
limpeza ou substituição;e) O estado geral dos reservatórios de combustível e água e suas tubulações;f) Se
há vazamentos em geral (óleo combustível e/ou lubrificante e água);g) O ajuste do tensionamento das
correias, não devendo a flecha ser maior que 10mm;h) A folga de válvulas e descarbonização, procedendo
conforme orientação do fabricante;i) A fixação e estado geral dos amortecedores anti-vibratórios
(coxins/vibra-choques);j) O estado da cremalheira e pinhão do motor de arranque;k) O estado geral da
fiação elétrica, devendo estar devidamente amarrada por anilhas plásticas;l) O estado geral do sistema de
acoplamento entre alternador e motor;m) Os sistemas de partida e parada do GMG e lubrificar as partes
móveis quando necessário.Executar quando necessário:a) A drenagem de água no tanque de óleo
combustível;b) Retirada do óleo e lavagem geral do tanque de combustível.c) A troca de óleo lubrificante
dentro da periodicidade que ocorrer primeiro, 150 horas ou um ano;d) A troca dos filtros de óleo a cada 150
horas;e) A troca ou limpeza dos filtros de ar a cada 450 horas;f) A lubrificação dos rolamentos do
alternador com 1.200h;g) O teste de atuação de entrada e saída da resistência de pré-aquecimento;h) O
ajuste do tensionamento das correias;i) O reaperto dos bornes da fiação elétrica e cabos das baterias de
partida;j) A leitura e anotação da densidade, tensão e temperatura da bateria de partida. Substituir as
baterias a cada 3 (três) anos, por bateria de baixa manutenção, independente do seu estado;k) A vedação
total e adequada de qualquer tipo de vazamento;l) A limpeza interna do radiador, substituindo o liquido
refrigerante com 450h;m) A limpeza geral em todas as partes do motor/gerador e demais equipamentos;o)
A limpeza das caixas de fumaça removendo todos os resíduos das paredes internas ou reconstituindo as
mesmas com argamassa refratária a cada 5 anos.p) As medições de resistência de Isolação (usando Megger
de 01KV e 05KV) entre os enrolamentos (fases), neutro, terra do motor - gerador seguindo normas de
testes.6.1.2. Grupo Gerador em carga manual:Verificar:a) A pressão de óleo lubrificante, com o motor
em funcionamento, podendo a pressão variar em 1.8 a 7 bar. em cada bimestre;b) Se há vazamentos de óleo
(lubrificante ou combustível) ou água com motor em funcionamento;c) A existência de ruídos e vibrações
anormais no motor e alternador;d) A temperatura elevada do motor/alternador, observando através de
termômetro ou termovisor se a mesma está acima do limite normal de operação em cada manutenção
bimestral;e) O funcionamento dos instrumentos do painel e comparar com instrumentos padrão;f) A tensão
das baterias.Executar:a) Os testes do sistema de partida e parada. Fazer a atuação do motor de arranque e
da solenoide de parada;b) Com o motor em funcionamento, anotação, na planilha de manutenção, da
temperatura e pressão dos instrumentos do painel;c) Com o motor em funcionamento, testes nas proteções
do motor (pressão, temperatura, ruptura de correia, fluxo de água industrial e nível de óleo combustível
anormal).d) Medir temperatura de conexões, cabos e acessórios externos (Pirômetro sem contato), e
apresentar relatório com as medições com o Termovisor.6.2. Limpeza Geral das Instalações:6.2.1. As
instalações do GMG devem ser limpas com pano úmido e água com detergente ou utilizando compressor e
aspirador de pó. Esse serviço deve ser executado e/ou acompanhado somente por técnico credenciado e
habilitado para essa atividade.6.3. Após a manutenção:a) Desinibir os sinais de alarmes e comandos do
sistema de automação e verificar a devida sinalização no quadro específico, em cada teste de sensor;b)
Normalizar o sistema.7. Planilha de campoa) Nessa planilha estão resumidos todos os procedimentos
descritos neste módulo, deverá ser preenchida, em campo, pelo técnico responsável pela manutenção;b) No
caso de manutenção corretiva, deverão ser preenchidos apenas os campos onde existirem intervenções;c)
Todas as peças e/ou materiais substituídos deverão constar no campo de observações.

 
ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA READEQUADA
 
Processo Interno: -----
Pregão Eletrônico nº --/20--.
Empresa: [Nome da Empresa]
CNPJ: [CNPJ da empresa]
Conta corrente: [Titularidade da empresa]
Endereço: [Endereço da empresa]



Telefone: [Telefone da empresa]
E-mail: [Endereço eletrônico da empresa]
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n.º __/20__ e seus Anexos, apresentamos
proposta no valor total de R$ ___ ___ __ [valor por extenso], conforme tabela abaixo:
 

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR
ESTIMADO
MENSAL R$

VALOR
ESTIMADO
12 MESES

VALOR
ESTIMADO
30 MESES

01

Prestação de serviço de manutenção, preventiva,
preditiva e corretiva com fornecimento de peças e
com equipamentos para análise e medições mensais,
de grandezas elétricas, malha de aterramento e
termografia para subestação de energia elétrica,
composta por 01 transformador de 1000kvar e
outro de 300kvar a seco; sistema grupo gerador de
313/284kvar – e sistema de controle – USCA;
disjuntor de média tensão a vácuo; seccionadoras
de média tensão; rele de proteção secundário
eletrônico; painéis de baixa tensão e malha de
aterramento, tanque de combustível - diesel,
capacidade de 250 litros, instalados na SEDE DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
TOCANTINS– Quadra 502 Sul, Av. Teotônio
Segurado, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-654,
em Palmas – TO.

   

VALOR TOTAL  R$

 
 
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(Responsável da empresa)
Observações:
1. A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) Item(ns) para o(s) qual(is)
está apresentando a proposta.
2. Emitir em documento que identifique a licitante.
22.0.000000648-7 0670255v4


