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TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
 
 
 
A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, com funcionamento no 
Município de Belém/PA (Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bloco “b”, 7º andar, 
Edifício Afonso Lima, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190), informa que realizará no dia 
25/08/2022, às 10:00 horas (horário local), licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto consiste na aquisição de 
equipamentos para o laboratório de análises térmicas e caracterização de mineral 
junto ao ISI-TM, em atendimento as necessidades do SENAI-DR/PA conforme edital 
e anexo I. O edital e informações poderão ser obtidos através do site do BB no 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
 
 

 
 

Neilton Carneiro do Nascimento 
Gerente/Pregoeiro 

Comissão de Licitação do SESI e SENAI

http://www.licitacoes-e.com.br/
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/08/2022 
HORÁRIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (horário local) 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA, vem 
tornar público, por intermédio da Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, representada 
pelo Gerente/Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 001/2022-FIEPA, de 01/02/2022 
do Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma ELETRÔNICA, com procedimentos se 
fazendo reger pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, publicado no DOU de 16/09/1998, 
com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, Ato n° 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n° 
01/2011, Resolução n. 116, de 13 de dezembro de 2021, do Conselho Nacional do SESI, publicada no DOU 
de 14/12/2021, bem como pelas disposições deste edital, para consecução do objeto descrito no Anexo 
I. 
 
1. DO OBJETO  
1.1- Entende-se por objeto a aquisição de produto, ou prestação de serviços ou a aquisição de produto 
e prestação de serviços pretendida pela entidade.  
1.2- A presente licitação tem como principal escopo a aquisição de equipamentos para o laboratório de 
análises térmicas e caracterização de mineral junto ao ISI-TM, em atendimento as necessidades do 
SENAI-DR/PA conforme edital e anexo I. 
1.3- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente às disposições 
constantes neste edital e anexos. 
1.4- A operacionalização e entrega do objeto está descrita no anexo I deste edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
2.1- Somente serão admitidas a participar desta licitação, na qualidade de licitantes, as pessoas jurídicas 
que: 

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste edital, por meio da apresentação da documentação 
prevista no item 6 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo de falência; 

c) Sejam constituídas como pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no país cujo objeto social expresso 
no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto pretendido na 
presente licitação. 
2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 

a) Pessoas jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades SESI-DR/PA e/ou 
SENAI-DR/PA, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

b) Os consórcios de pessoas jurídicas (empresas); 

c) As entidades FIEPA, SESI, SENAI e IEL; 

d) Pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que estejam 
participando desta licitação; 

e) Empresas vencedoras em licitação anterior que estejam em atraso com o objeto, seja na entrega seja 
na execução de serviços, total ou parcial, do que lhe foi adjudicado, bem como aquelas que, adjudicadas 
nos últimos dois anos, não tenham cumprido o contrato, independentemente de qualquer modalidade de 
aquisição/contratação ou de quaisquer penalidades que lhes tenham sido aplicadas pelo SESI-DR/PA e/ou 
SENAI-DR/PA; 

f) Dirigentes ou empregados das entidades FIEPA, SESI, SENAI e IEL; 

g) As pessoas jurídicas com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), conforme Carta 
Circular n.º 121/2014-Pres-CNI. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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2.3- As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão de tratamento diferenciado 
neste certame licitatório, na forma do que dispõem os Arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, e novo texto da Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES: 
3.1- Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, ambas intransferíveis, obtidas nas Agências do Banco do Brasil, sediadas no país. 
3.2- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao SENAI-DR/PA a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
3.3- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este procedimento licitatório.  
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
4.1- As propostas serão recebidas do dia 12/08/2022 ao dia 25/08/2022 até às 09:30 horas e abertas no 
dia 25/08/2022 às 09:30 horas. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá na mesma data, às 10:00 
horas (horário local). 
4.2- A sessão pública da presente licitação ocorrerá no endereço: www.licitacoes-e.com.br (Banco do 
Brasil). 
4.3- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da sessão, ficará esta transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo endereço eletrônico e horário estabelecido nos subitens 4.1 e 
4.2 deste edital. 
4.4- A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Gerente/Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 
dessas propostas. 
4.5- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
4.6- Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado no sistema. 
4.7- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
4.8- Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado. O sistema não identificará os autores dos lances. 
4.9- A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado, também, pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
4.10- Facultativamente, o Gerente/Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 
30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor, o Gerente/Pregoeiro poderá encaminhar o aviso de fechamento pelo sistema eletrônico, 
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
4.11- O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Gerente/Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor. 
4.12- Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Gerente/Pregoeiro comprovará a regularidade do 
autor da proposta, avaliada através do Regulamento de Licitações e Contratos da entidade. O 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Gerente/Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas 
no item 06 e do restante deste edital. 
4.13- Para os licitantes participantes do certame, os documentos solicitados nos itens 05 e 06 deste edital 
deverão ser remetidos via correio eletrônico (e-mail), de imediato, com posterior encaminhamento da via 
do original ou cópia autenticada, no prazo fixado pelo Gerente/Pregoeiro. Endereço para entrega da via 
original ou cópia autenticada: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional 
do Pará – SENAI-DR/PA, situado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bloco “b”, 7º andar, Edifício 
Afonso Lima, Bairro de Nazaré, CEP: 66.035-190, A/C COCEL, CONTATO: (91) 4009-4940 / 4901; 
4.14- Se o licitante que apresentar a proposta ou o lance de menor valor desatender as exigências de 
habilitação, o Gerente/Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente de outro licitante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. Também nessa etapa, o Gerente/Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja 
obtido preço melhor. 
 
5. DA PROPOSTA: 
5.1- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas, sequencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração que lhe confere atribuição. 
5.2- Ao apresentar proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as condições 
previstas neste edital, devendo conter os elementos citados abaixo, facultado ao licitante acrescer 
aqueles que julgar pertinentes: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Número do processo e da licitação. 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do anexo i deste edital. 

d) Preço para o fornecimento do objeto desta licitação, que deverá ser expresso em moeda corrente 
nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

e) Data e assinatura do licitante ou seu representante legal. 
5.3 – A proposta deverá ser enviada em formato de arquivo editável em “word” para o e-mail da COCEL 
(licitacao@sesipa.org.br) em até dois dias úteis contados a partir da abertura do envelope.  
5.4 - No preço do objeto desta licitação, deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 
tributos, contribuições sociais e trabalhistas e demais obrigações fiscais e parafiscais incidentes ou que 
venham a incidir sobre o objeto licitado, inclusive descontos ofertados, quando for o caso, alertando que 
ao SENAI-DR/PA não caberá qualquer custo adicional. 
5.5- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da 
sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será considerado como 
sendo de 90 (noventa) dias. 
5.6- Em nenhuma hipótese o SENAI-DR/PA aceitará arcar com responsabilidade solidária ou subsidiária 
relativa a qualquer despesa preexistente ou superveniente não incluída no preço total ofertado que será 
expressamente discriminado no instrumento contratual derivado. 
5.6- A critério da equipe técnica e quando solicitado, a licitante detentora da melhor proposta poderá ser 
convocada para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item licitado 
ou cuja marca não seja conhecida pela área técnica ou sem especificações suficientes para avaliação, o 
que será requerido para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes no 
Termo de Referência. Fica a licitante, obrigada a apresentar em sua proposta comercial marca, modelo e 
características necessárias à avaliação pela equipe técnica responsável. 
5.7- Em caso de não apresentação de catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), fica a empresa licitante 
obrigada a fornecer em sua proposta, o link/endereço eletrônico em que o produto demonstre marca, 
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modelo e ficha técnica com dados suficientes para avaliação e compatibilidade com o objeto licitado. 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 
legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, na forma original, em cópia 
autenticada (com selo de autenticação ou autenticação eletrônica) ou por membro COCEL, à vista da 
documentação original, na forma da lei: 
6.1- Documentos relativos à regularidade fiscal: 

a) Prova de regularidade para com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 
Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, sendo válida simples cópia 
reprográfica de consulta na Internet que prove a inexistência de débito, que poderá ser obtida junto ao 
site www.receita.fazenda.gov.br; 

b) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela 
Caixa Econômica Federal, consubstanciada por Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de 
Negativa, sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica 
de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 

c) Prova de regularidade para com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa de Débito ou 
Positiva com Efeitos de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pela Unidade 
Federativa da sede da licitante; 
c.1) Para fornecedores de fora do Estado do Pará, deverá ser considerada a alíquota de ICMS cheia. 

d) Prova de Regularidade para com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa de Débito ou 
Positiva com Efeitos de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município sede 
do fornecedor. 
6.2- Documentos relativos à regularidade jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração em vigor, devidamente registradas, 
não sendo necessária a juntada de todas as alterações contratuais havidas ou da consolidação respectiva; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado. 
6.3- Documentos relativos à regularidade econômica, financeira e técnica, devendo a licitante 
apresentar: 

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia da emissão 
da Certidão; 

b) Atestado de Capacidade Técnica comprovando aptidão para o fornecimento do objeto que está sendo 
licitado; 

c) Declarações que constam como parte integrante do presente edital. 
6.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, exceto aqueles centralizados pelos 
órgãos emitentes: 
a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) Sendo também considerados válidos: 
c.1) Na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em 
nome da matriz; 
6.5- Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada neste edital, 
em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 
6.6- Caso a licitante apresente quaisquer das certidões vencida ou irregular e sendo a mesma emitida por 
órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do julgamento da habilitação, a COCEL 
poderá, desde que esteja disponível no site do órgão competente a informação que supra a omissão, 
proceder à consulta através da Internet para verificação da regularidade da proponente. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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6.7- Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem no todo ou em parte as condições aqui 
estabelecidas ou, ainda, apresentarem quaisquer tipos de vícios, erros de conteúdo ou forma, ou seja, 
omissas, vagas ou ainda, deixarem de apresentar qualquer documento sem a devida autenticação (exceto 
os emitidos via internet), bem como, quando exigível. 
 
7. DO JULGAMENTO: 
7.1- O julgamento desta licitação será feito pelo critério previsto no preâmbulo deste edital e na forma 
do Regulamento de Licitações e Contratos da entidade.  
7.2- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não previstas no 
instrumento convocatório respectivo, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a 
proposta de maior percentual de desconto, ou indicarem como referência preços de outras licitantes que 
mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer 
natureza para serem computadas além do preço proposto, bem como as que estabelecerem condições 
outras, além das previstas. 
7.3- Após a análise e conferência das propostas comerciais, a COCEL, na eventualidade da constatação de 
preços com redução que possam ser considerados inexequíveis, poderá requerer à licitante que tenha 
ofertado o MENOR PREÇO POR LOTE, a apresentação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, 
contados da data da solicitação, as composições de preços, sob pena de desclassificação, adotando-se o 
mesmo procedimento para as demais classificadas, quando for o caso. 
7.3.1- A COCEL poderá solicitar às licitantes a composição de quaisquer preços, bem como os demais 
esclarecimentos que julgar necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses 
da entidade. 
7.3.2- Composição de preços é o demonstrativo de como o licitante chegou no preço apresentado na 
Licitação com o objetivo de mostrar a exequibilidade através da identificação dos custos, tributos, 
despesas e lucro da proposta comercial.  
7.4- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste edital e anexos ou que apresentarem preço unitário zerados, bem 
como aquelas que não contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciação, tais como marca, 
composição, validade, dentre outros; 

b) Com valor total superior ao orçado pela entidade ou com preço manifestamente inexequível, assim 
considerados aquele que não venha a demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

c) Que apresente preços, sejam eles referentes aos unitários, etapas, fases ou subfases, simbólico, 
irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos. 
7.5- A COCEL encaminhará à autoridade competente, para homologação de seu parecer, as peças dos autos 
do processo da licitação, composto de Aviso, Edital, Atas, Pareceres Técnicos e Jurídicos, Proposta 
vencedora e Quadro Comparativo das Propostas e demais documentos pertinentes. 
7.6- As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela COCEL via endereço e-mail, 
sendo considerados válidos os endereços eletrônicos fornecidos pelos próprios licitantes e, observando o 
item 9.10 deste edital, serão publicadas no portal da transparência da entidade, passando a servir como 
notificações para ciência dos licitantes. 
 
8. DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 
8.1- Após o Gerente/Pregoeiro declarar o vencedor no sistema de licitações eletrônicas, a(s) licitante(s) 
que pretender(em) interpor recurso administrativo deverá(ão) fazê-lo, no prazo de 02 (dois) dias, 
realizar o registro da síntese de suas razões, em campo próprio aberto pelo sistema eletrônico, sendo-
lhe facultado juntar memoriais, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
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8.2- As peças recursais imotivadas, ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas. 
8.3- Interposto o recurso, a COCEL poderá reconsiderar a sua decisão no todo ou em parte, manter a 
decisão total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente instruída à autoridade competente. 
8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do edital e anexos no endereço 
eeletrônico www.licitacoes-e.com.br, solicitá-los através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou através de 
download no sítio eletrônico http://transparencia.senaipa.org.br/. 
9.2- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverão ser dirigidas à COCEL até o 4º (quarto) dia útil 
anterior à data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou 
formalizada através de petição que deverá ser entregue na sala da COCEL. 
9.3- A COCEL terá o prazo de 3 (três) dias úteis para responder, exceto se tratar de matéria de alta 
complexidade, por escrito, às insurgências efetuadas na forma do item 9.2, sendo que as respostas 
poderão ser comunicadas diretamente às licitantes via e-mail ou publicadas em uma das formas previstas 
no §1º do Art. 5º do Regulamento de Licitações e Contratos da entidade, ou ainda por outro meio formal. 
9.4- Caso o pedido de esclarecimento e/ou impugnação não sejam efetuados no prazo do item 9.2, 
presume-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 
apresentação das propostas, não cabendo à licitante quaisquer insurgências posteriores. 
9.5- À entidade é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação, por razões de seu 
interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação ou indenização por parte dos 
licitantes. 
9.6- É facultada à COCEL ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informações que deveriam 
constar do ato de abertura da sessão pública. 
9.7- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções 
não exigidas pelo presente edital e seus anexos. 
9.8- Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que todos os atos originados do 
presente procedimento licitatório serão publicados no site http://transparencia.senaipa.org.br/, sendo 
contados os prazos para os atos do presente certame, a partir da publicação. 
9.9- Centro de responsabilidade e suporte financeiro: 3.02.02.01.01. 
9.10- O valor estimado dos lotes são: 
Lote 01 – R$ 197.207,61  
Lote 02 – R$ 165.663,06  
Lote 03 – R$ 27.231,80  
Lote 04 – R$ 37.849,53  
Lote 05 – R$ 100.520,00  
Lote 06 – R$ 99.930,00  
Lote 07 – R$ 74.550,70  
Lote 08 – R$ 541.832,40  
Lote 09 – R$ 85.940,87  
Lote 10 – R$ 207.955,15  
Lote 11 – R$ 520.117,37 
9.11- O valor estimado do certame é de R$ 2.058.798,47. 
 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.senaipa.org.br/
mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.senaipa.org.br/
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10- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 
 
10.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; 
Anexo III – Modelo de declaração de inexistência de trabalho de menor. 

 
 

Belém/PA, 11 de agosto de 2022. 
 
 
 

Neilton Carneiro do Nascimento 
Gerente/Pregoeiro 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL 
 
 
 
 

Dário Antônio Bastos de Lemos 
Diretor Regional do SENAI-DR/PA 

 
 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/PA 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
SENAI-DR/PA 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS MINERAIS 

(ISI-TM) 
 
1. OBJETO  
1.1 O presente Termo de Referência estabelece as condições para a aquisição de equipamentos a serem 
instalados nos laboratórios do Instituto SENAI de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM). 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO   
2.1 Os equipamentos serão instalados nos Laboratórios de Análises Térmicas e Caracterização Mineral e 
Tratamento de Resíduos e Efluentes, do ISI-TM, sendo necessários para escalonar e reduzir o tempo na 
cominuição e homogeneização de amostras minerais (britador, moinhos e quarteadores) oriundas de 
projetos de P, D+I e serviços tecnológicos, ampliar o portfólio de competências técnicas, permitindo 
análises exploratórias de processos em escala laboratorial (separação magnética e flotação), sendo 
necessários para a realização de caracterizações de amostras por via úmida, mediante a abertura ácida 
ou básica de amostras (micro-ondas digestor), redução de consumo de ácidos (destilador de ácidos) e 
ampliar a oferta de serviços tecnológicos (medidor de densidade automática e analisador de Hg). 
 
3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  
3.1 O fornecedor deverá assegurar o pleno cumprimento das obrigações no prazo estipulado, na 
quantidade e qualidade dos serviços especificados e contidos neste termo.  
 
4. DA DESCRIÇÃO E DA QUANTIDADE  
4.1 As características dos equipamentos solicitados estão detalhadas no Item 10 deste Termo de 
Referência e deverão ser entregues conforme local de entrega disposto no Item 5, abaixo, de segunda-
feira a sexta-feira, no horário de funcionamento da Unidade Operacional; 
4.2 Todos os equipamentos ofertados deverão cumprir integralmente as configurações técnicas mínimas 
descritas neste termo;  
4.3 A garantia dos equipamentos deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de 
entrega, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, imediatamente, sem qualquer ônus para a Entidade, 
caso se constate, nesse período, qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que os impeçam de 
reduzir a utilidade a que se destinam, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que 
houver dado causa a Entidade.  
 
5. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO DEFINITIVO E PROVISÓRIO   
5.1 Os equipamentos deverão ser entregues no INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS 
MINERAIS (ISI-TM), LOCALIZADO NA TRAV. DOUTOR MORAES, 78, BAIRRO NAZARÉ, BELÉM, PARÁ, CEP 
66035-080. 
5.2 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA; 
5.3 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus 
da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de 
entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado 
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pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da contratação 
definitivamente recebido e aceito. 
5.4 Não será aceito material com quebras, defeitos, ou imperfeições oriundas do transporte do objeto 
contratual estabelecido; 
5.5 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do 
material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse 
material; 
5.6 O prazo máximo de entrega dos produtos ofertados será de 60 (sessenta) dias ou 90 (noventa) dias 
consecutivos, devendo ser observado o prazo especificado junto a descrição técnica de cada objeto, 
contados a partir da comprovação do recebimento da Ordem de Compra; e 
5.7 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, uma única vez, caso seja protocolada pelo fornecedor a 
solicitação, com as devidas justificativas, em no máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem 
de Compra. 
 
6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 A prova de qualificação técnica para o fornecimento dos produtos, constituirá de declaração ou 
atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a qual a licitante manteve ou 
mantém contrato autorizando o fornecimento dos materiais compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
7. PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será feito por ordem bancária em conta corrente do fornecedor, em uma única vez, até 
10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo e atesto da Nota Fiscal/Fatura; e 
7.2 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 
 
8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1 Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os 
produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 
8.2 Emitir Ordem de Compra.  
8.3 Encaminhar a Ordem de Compra para a contratada; 
8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos; 
8.5 Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Entidade 
especialmente designado para tanto; 
8.6 Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do 
contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; e 
8.7 Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de 
Referência. 
 
9. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

9.1 Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação, e 
nas quantidades solicitadas pela Contratante; 
9.2 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus 
empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação; 
9.3 Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material defeituoso 
que houver fornecido; 
9.4 Encaminhar para Diretoria Administrativa – DIRAD da entidade (e-mail SENAI: 
amartins@senaipa.org.br), quando for o caso, cópia do pedido de prorrogação de prazo de entrega ou de 
troca de marca, para autorização; 

mailto:amartins@senaipa.org.br
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9.5 Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Entidade e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 
9.6 Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo 
número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel 
execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato com os 
responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato; 
9.7 Manter durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação do certame; e 
9.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da licitação, sem prévia anuência da Entidade. 
 
10. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 
 

LOTE ITEM OBJETO QUANT. 

01 01 

BRITADOR DE MANDÍBULAS 
 
Britador de mandíbula, desenvolvido para laboratórios, é um equipamento usado para 
uma primeira redução granulométrica de amostras.  
 
O equipamento deve ser capaz de cominuir amostras de média a elevada dureza, como, 
minérios, materiais de construção, cerâmicos, etc.   
 
O sistema deve contemplar: britador de mandíbula, base de sustentação (pés/mesa), 
caixa coletora de produto, enclausuramento e painel de controle. 
 
O conjunto deve possuir as seguintes especificações mínimas: 
• Mandíbulas fabricadas em aço manganês ASTM A128Gr C ou superior (alta resistência 
ao desgaste). 
• As mandíbulas devem ser removíveis, de modo a possibilitar sua substituição caso 
necessário. 
• Caixa externa em aço carbono ou material superior, com tratamento anticorrosivo e 
pintura em epoxi.  
• Caixa coletora para o produto cominuído.  
• O britador deve aceitar material de alimentação de dimensões superiores a 50mm.  
• Possuir regulagem de saída, sendo o produto final com granulometria P80 menor do 
que 2mm. 
• Deve atender as normas NR10 e NR12 (ou equivalentes internacionais), com 
intertravamento do funcionamento da mandíbula quando o acesso a mesma estiver 
aberto e trava de segurança para isolamento elétrico do equipamento.  
• Possuir enclausuramento para redução de nível de ruído (apresentar certificado de 
teste acústico). 
• Painel de controle com sinalização de funcionamento e botão de desligamento de 
emergência. 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V. 
• Frequência: 60 Hz. 
• Fase: Bifásico. 
• A potência do motor do equipamento deve ser menor do que 4cv (~3kW).  
• Todo o conjunto de ter peso inferior a 600kg. 
• Caso o equipamento necessite de suporte / mesa específica, o mesmo deverá ser 
fornecido pelo fabricante em conjunto com o equipamento. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
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- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

02 01 

MOINHO DE DISCOS  
 
O moinho de discos para ensaios em laboratório de mineração é um equipamento 
utilizado para redução granulométrica (após britagem) de amostras. 
 
O equipamento deve ser capaz de cominuir amostras de média a elevada dureza, como, 
minérios, materiais de construção, cerâmicos, etc.   
 
O sistema deve contemplar: moinho de discos, base de sustentação (pés/mesa), caixa 
de alimentação, caixa coletora de produto e painel de controle. 
 
O conjunto deve possuir as seguintes especificações mínimas: 
• Equipamento com estrutura fabricada em aço carbono ASTM A36 ou superior. 
• Possuir discos fabricados em aço manganês ou superior. 
• Dimensão máxima do material de alimentação igual a 20mm. 
• Produto final com granulometria menor do que 100μm. 
• Painel elétrico com botões de acionamento, luzes indicadoras de serviço e 
diagnóstico, além de botão de emergência com trava de segurança para isolamento do 
equipamento. 
• Deve atender as normas NR10 e NR12 (ou equivalentes internacionais), com 
intertravamento do funcionamento quando aberto e trava de segurança para 
isolamento elétrico do equipamento. 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V. 
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• Frequência: 60 Hz. 
• Fase: Bifásico. 
• Potência máxima: 3cv (~2,20kW).  
• Peso: até 200 kg. 
• Caso o equipamento necessite de suporte, o mesmo deverá ser fornecido pelo 
fabricante em conjunto com o equipamento. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

03 01 

QUARTEADOR TIPO RIFFLES OU JONES – TAMANHO 1 - ABERTURA 6MM  
 
Quarteadores são equipamentos que possuem como objetivo garantir a 
homogeneização e a representatividade de um determinado lote de material seco.  
 
O equipamento deverá ser um quarteador tipo Jones ou Riffles, de especificações: 
• Possuir recipiente de alimentação na parte superior. 
• Canais inclinados e montados alternadamente em direções opostas, número mínimo 
de canais igual a 16 e número máximo igual a 20. 
• Possuir abertura dos canais igual a 6mm. 
• O conjunto deve possuir caixas de recolhimento do material quarteado abaixo das 
canaletas de separação. 
• Material do conjunto: aço inox 304 ou superior. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  

01 
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• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

04 01 

QUARTEADOR TIPO RIFFLES OU JONES - TAMANHO 2 
ABERTURA DE 13 A 16MM 
 
Quarteadores são equipamentos que possuem como objetivo garantir a 
representatividade de um determinado lote de material seco.  
 
O equipamento deverá ser um quarteador tipo Jones ou Riffles, de especificações: 
• Possuir recipiente de alimentação na parte superior. 
• Canais inclinados e montados alternadamente em direções opostas, número mínimo 
de canais igual a 16 e número máximo igual a 20. 
• Abertura dos canais entre 13 a 16 mm. 
• O conjunto deve possuir caixas de recolhimento do material quarteado abaixo das 
canaletas de separação. 
• Material do conjunto: aço inox 304 ou superior. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
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Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

05 01 

SEPARADOR ELETROMAGNÉTICO – TUBO DAVIS 
 
O separador eletromagnético tipo Tubo Davis é um equipamento para operações em 
batelada, usado para concentrar materiais ferromagnéticos, por via úmida, em escala 
laboratorial. 
 
O sistema deve contemplar: 
• 01 tubo de vidro para condução da polpa de minério. 
• Conjunto de bobinas. 
• 01 silo de alimentação de minério. 
• 01 válvula de controle de fluxo para ajuste da alimentação. 
• 01 motor de ajuste da inclinação do tubo de vidro. 
• Painel de controle para ajuste do campo magnético a ser aplicado no separador. 
• Conjunto de sustentação (mesa / pés). 
 
O equipamento deve ser capaz de gerar campos magnéticos de intensidade zero até no 
mínimo 3.500 Gauss. 
 
O equipamento deve acompanhar: 
• 02 tubos de vidro para condução da polpa de minério. 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V. 
• Frequência: 60 Hz. 
• Fase: Bifásico. 
• Caso o equipamento necessite de suporte de sustentação, o mesmo deverá ser 
fornecido pelo fabricante em conjunto com o equipamento. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
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• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

06 01 

SEPARADOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDADE 
 
O separador eletromagnético de alta intensidade, em escala laboratorial e operação 
batelada, é utilizado na separação/concentração de materiais paramagnéticos que 
necessitam de campos magnéticos elevados.  
 
O sistema deve contemplar: 
• 01 silo de alimentação de minério.  
• Conjunto de bobinas. 
• Mínimo de 03 jogos de matrizes (tipo telas e/ou placa) de diferentes aberturas.  
• Painel de controle para ajuste do campo magnético a ser aplicado no separador. 
• Base de sustentação (mesa / pés) de todo o conjunto. 
 
O equipamento deve ser capaz de gerar campos magnéticos de intensidade zero até 
13.000 Gauss (medida com matriz de tela fina). 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V. 
• Frequência: 60 Hz. 
• Fase: Bifásico. 
• Caso o equipamento necessite de suporte de sustentação, o mesmo deverá ser 
fornecido pelo fabricante em conjunto com o equipamento. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
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• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

07 01 

CÉLULA DE FLOTAÇÃO DE BANCADA 
 
A célula de flotação de bancada é um equipamento que possibilita a execução da 
operação de flotação (separação por diferença de hidrofilicidade e hidrofobicidade 
entre partículas) em escala laboratorial.  
 
O sistema deve contemplar: 
• Célula completa de flotação, sendo: 
- Rotor e extrator em aço inox 304 ou superior. 
- Painel de controle para ajuste de fluxo de ar, variação de rotação do agitador e 
temporizador.  
- Sistema pneumático automatizado (botão de acionamento) para elevação da parte 
superior da célula de modo a possibilitar sua elevação e troca de cubas. 
• Deve atender as normas NR10 e NR12 (ou equivalentes internacionais), com 
intertravamento do funcionamento quando aberto e trava de segurança para 
isolamento elétrico do equipamento. 
• 3 cubas fabricadas em acrílico (espessura) com volumes variados, sendo a menor cuba 
com volume entre 1 e 2 litros, a cuba intermediária com volume maior que 2 e menor 
que 4 litros e a maior cuba, com volume maior 4 litros e menor que 5 litros. 
• 3 cubas fabricadas em aço inox 304 ou superior com volumes variados, sendo a menor 
cuba com volume entre 1 e 2 litros, a cuba intermediária com volume maior que 2 e 
menor que 4 litros e a maior cuba, com volume maior 4 litros e menor que 5 litros. 
 
O equipamento deverá ser acompanhado de: 
• Compressor de ar que atenda às necessidades operacionais da célula de flotação.  
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V 
• Frequência: 60 Hz 
• Fase: Bifásico 
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• Potência máxima: 1cv (~0,74kW)  
• Peso: até 100 kg. 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
- Informações operacionais e relativas à segurança. 
- Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
- Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  

08 01 

MICRO-ONDAS DIGESTOR 
 
O Micro-ondas Digestor é um equipamento que possibilita a preparação de amostras 
através de sua digestão química. Tal equipamento emprega radiação micro-ondas para 
o aquecimento das amostras que são acondicionadas em vasos fechados. A 
decomposição da matriz da amostra torna possível a sua análise química por via úmida. 
 
O equipamento deve possuir as seguintes especificações mínimas: 
 
• Possuir dois magnetrons resultando em uma potência maior ou igual a 1800 W. 
Necessário que haja sistema de controle de potência de micro-ondas por toda a faixa 
do equipamento. 
• Emissão de micro-ondas contínua e pulsada em todos os níveis de potência. 
• Possuir sistema de rotação completa dos rotores (360º) para distribuição uniforme 
de radiação. 
• Cavidade interna deverá ser em aço inox com revestimento polimérico 
(fluorpolímero). A capacidade mínima interna deverá ser de 50 litros.  
• Sistema de exaustão de modo a possibilitar a remoção de gases mediante mangueira 
para destinação apropriada dos gases à uma capela.  
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• Sistema de resfriamento que permite a redução de temperatura dos vasos reatores. 
Os vasos devem ser resfriados dentro da cavidade do digestor.  
• Sistema de controle individual de temperatura em todos os vasos. 
• Controle / comandos em interface amigável, que permite configuração de métodos e 
registro dos parâmetros de processo.  
• Sistema de segurança que, em funcionamento, bloqueia a abertura da porta do 
equipamento enquanto em funcionamento, bem como, impede o funcionamento do 
equipamento se a porta não estiver fechada de modo adequado. 
• Todo o sistema deve ser robusto de modo a não sofrer ruptura em caso de sobre 
pressão interna. 
 
ROTOR E VASOS (média pressão): 
• O rotor a ser usado no interior do micro-ondas digestor deve ter capacidade de 
sustentação de mínima de 44 frascos de amostras de média pressão.  
• O material do rotor deve ser adequado à operação do micro-ondas, possibilitando 
trabalhos a temperatura máxima de 300ºC e pressão de 35 bar.  
• Mínimo de 44 vasos de amostras resistentes à ácidos e bases fortes, material deve 
ser de PTFE ou PTFE-TFM, projetados para trabalhar nas condições citadas. 
• Os vasos devem ser capazes de manter sua vedação, de modo a evitar perda de 
material e/ou contaminação cruzada, entretanto devem apresentar ponto de ruptura 
para evitar sobre pressão. 
• Volume dos vasos até 100 ml.  
 
ROTOR E VASOS (alta pressão): 
• O rotor a ser usado no interior do micro-ondas digestor deve ter capacidade de 
sustentação de mínima de 15 frascos de amostras de alta pressão.  
• O material do rotor deve ser adequado à operação do micro-ondas, possibilitando 
trabalhos a temperatura máxima de 300ºC e pressão de 100 bar.  
• Mínimo de 15 vasos de amostras resistentes à ácidos e bases fortes, material deve 
ser de PTFE ou PTFE-TFM, projetados para trabalhar nas condições citadas. 
• Os vasos devem ser capazes de manter sua vedação, de modo a evitar perda de 
material e/ou contaminação cruzada, entretanto devem apresentar ponto de ruptura 
para evitar sobre pressão. 
• Volume dos vasos de 100 ml.  
 
INSTRUMENTAÇÃO: 
• Sensor de controle de pressão não invasivo. 
• Sensor de temperatura IR não invasivo para todos os frascos. 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V 
• Frequência: 60 Hz 
• Fase: Bifásico 
• Potência máxima: 4 kW  
• Peso Máximo: até 100 kg  
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
• Informações operacionais e relativas à segurança. 
• Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
• Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
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• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 

09 01 

DESTILADOR DE ÁCIDOS 
 
Destilador (purificador) de ácidos de tecnologia “sub-boiling” (sem ebulição do 
solvente) capaz de realizar processo de destilação lenta com elevado grau de pureza.  
• O destilador deve ser adequado para: HF, HNO3, HCl, H2O  
• Princípio de aquecimento deve ser por infravermelho, com temperatura controlada 
por termopar; 
• O material do destilador, assim como todas as peças que entrem em contato com o 
ácido deve ser de PTFE de alta pureza; 
• Frasco coletor de 500 ml feito de PTFE-PFA de alta pureza 
• Frasco coletor de ácido purificado de 2L feito de PTFE-PFA 
• Frasco de re-condensação de 1L feito de PTFE-PFA 
• Capacidade de produção: geração de mínimo 1 L de ácido em 24 horas de operação. 
• Possuir velocidade típica de destilação em torno de 80mL/h 
• O equipamento deverá ter sistema de controle automático, sendo possível 
programação por tempo e potência 
• O equipamento deve ter sistema de preenchimento e drenagem automáticos com 
bomba; 
• Possuir sistema de interrupção térmica, em caso de ausência de ácidos; 
 
O equipamento deve acompanhar: 
• 4 (quatro) frascos sobressalentes tipo coletor de ácido purificado de 2L feito de PTFE-
PFA 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V 
• Frequência: 60 Hz 
• Fase: Bifásico 
• Potência do equipamento: 600W  
• Peso Máximo: até 30 kg  
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Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
• Informações operacionais e relativas à segurança. 
• Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
• Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 90 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 

10 01 

MEDIDOR DE DENSIDADE AUTOMÁTICA – PICNÔMETRO A GÁS 
 
O instrumento deve ser capaz de realizar medições automáticas de densidade 
esqueletal de sólidos, seja: material em pó, granulados, material poroso. Bem como ser 
capaz de determinar a densidade de polpas.  
 
O equipamento deve ser capaz de medir com precisão tamanhos variados (pelo menos 
3 tamanhos) dentro da faixa de 10 a 140 cm3, sendo um menor 10-50, outro médio 50-
100 e tamanho maior 100-140 cm3.  
  
O instrumento deve ter compensação de temperatura para maior precisão de 
medições.  
 
Necessário que seja fornecido computador/notebook para controle e operação do 
equipamento, logo, via software próprio, instalado no computador fornecido, deverá 
ser possível a programação, visualização e extração dos métodos e resultados.  
 
Sistema periférico / apoio: 
• Computador/notebook conforme descrito acima  
• Válvula reguladora de gás (nitrogênio, hélio, argônio). A alimentação do equipamento 
será preferencialmente com nitrogênio, sendo necessária controle da pressão de gás 
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para alimentação do instrumento, uma vez que a tubulação principal existente nos 
laboratórios do ISI opera com pressão típica de 8 bar (máximo 15 bar).  
• Acessórios de calibração com certificação. 
 
Especificações para instalação: 
• Tensão (voltagem): 100 a 240 volts (automático).  
• Frequência: 60 Hz 
• Fase: Bifásico 
• Fornecedor deve informar projeto detalhado para instalação da linha de gases à 
alimentação; 
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
• Informações operacionais e relativas à segurança. 
• Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
• Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica - a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  
 
Treinamento: 
• Treinamento por especialista certificado pela fabricante, no local e no idioma 
português para equipe ISI-TM após a instalação do equipamento, sendo as despesas de 
viagem e hospedagem pagas pela empresa ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor.  
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 

11 01 

ANALISADOR DE MERCÚRIO (Hg) 
 
Garantir a análise direta de mercúrio utilizando feixe duplo para todas as amostras de 
matrizes sólidas, líquidas e gasosas sem a necessidade de qualquer preparo de 
amostras e pré-tratamento químico  
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O equipamento deve suprir todos os requisitos listados a seguir: 
Realizar a análise direta de mercúrio através da decomposição térmica, combustão, 
amalgamação e absorção atômica com as seguintes características: 
• Ser capaz de analisar amostras: sólidas, líquidas e gasosas  
• Possuir espectrofotômetro de feixe duplo  
• Utilizar fonte de luz, sendo uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão  
• Possuir comprimento de onda: 253,65 nm 
• Detector: Três fotodiodos UV avançados 
• Limite de detecção mínimo: 0,0003 ng de Hg ou melhor 
• Faixa de trabalho: 0,002 ng a 70.000 ng de Hg ou melhor 
• Precisão típica: =< 1% em 1 ng Hg  
• Calibração: solução padrão e/ou material de referência certificado 
• Tempo de análise típico até 5 minutos 
• Amostrador automático com no mínimo 40 posições ou superior acoplado 
• Faixa de peso amostra (sólido): 0,5 a 1,5g 
• Faixa de peso amostra (líquido): 750 uL a 1600 uL 
• Gás de transporte e de combustão: ar livre de impurezas, umidade e mercúrio 
presente na umidade, ar provido por compressor 
• Filtro de interferência: 254 nm, largura de banda de 9 mm 
• Detectores: Fotodiodos com reforço UV 
• Pressão de entrada: 4 bar  
• Fluxo: ca. 100 mL / minuto 
• Deve permitir programas completos de combustão: programas com rampas de 
aquecimento e temperaturas de combustão. 
• Pré concentração para acumular Hg a partir de amostras múltiplas  
• Possuir função que evite a transferência entre amostras  
• Possuir sistema que impeça a contaminação cruzada   
• Possuir avaliação diagnóstica a qualquer tempo das etapas do processo  
• Atendimento as normativas: 
- O equipamento deve possuir conformidade e atender integralmente todas as 
normativas internacionais e métodos oficiais para análise de mercúrio nas diferentes 
matrizes, incluindo principalmente:  
- Método US EPA 7473 (Mercúrio em sólidos e soluções por decomposição térmica, 
amalgamação e espectrofotometria por absorção atômica)  
- Método ASTM D-6722-01 (Método padrão para o mercúrio total em carvão e resíduos 
de combustão de carvão através de análise direta por combustão) 
- Métodos ASTM D-7623-10 (Método padrão para determinação de mercúrio total em 
petróleo bruto através de combustão, amalgamação de ouro e absorção atômica por 
vapor frio 
 
Sistema de controle: 
• Sistema de controle via computador/notebook com configuração compatível com a 
necessidade do equipamento com monitor ou tela, sistema operacional requerido pelo 
software ou superior, mouse e teclado se necessário 
• O computador/notebook deve possuir resolução compatível para os processos 
gráficos, portas USB, possuir compatibilidade com balança analítica, dispositivo para 
ativar conexão de rede e exportação de dados 
• 01 Balança analítica compatível com o instrumento e diretamente ligado ao seu 
funcionamento. Aprovada e Lacrada pelo Inmetro. Com funções de contagem, 
pesagem, checagem, estatística, fator de pesagem, formulação, totalização. Proteção 
contra sobrecarga. Material de construção da balança livre de PVC e mercúrio. Portas 
laterais e superior deslizantes 
  
Especificações elétricas do equipamento: 
• Fonte de energia: 230 V, 50-60 Hz, bifásico 
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• Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136 
 
Sistema de Software: 
• Software licenciado com diferentes idiomas e incluindo português e/ou inglês.  
• Apresentar possibilidades que permita ao usuário editar, salvar e executar 
virtualmente um número ilimitado de métodos virtualmente, possuir métodos de 
controle de temperatura, modo de auto branco, pós processamento de dados, 
importação e exportação de dados em diversos formatos, função de gravação 
automática e diagnóstica, possibilidade de conexão remota e conexão com sistema 
LIMS, ser totalmente compatível com o regulamento do FDA/USP 21 CFR parte 11, além 
de histórico de aplicações, erros, sistemas, log-ins e todos os demais requisitos para 
que o resultado analítica atenda as normativas internacionais para análise de mercúrio 
nas diferentes matrizes propostas  
 
Para o funcionamento do sistema de ar:  
Possuir compressor de ar compatível com o modelo do equipamento ofertado, deve 
possuir garantia de controle de amostras reativas, sistema com redução de ruído (≤ 50 
dB), filtro de carvão ativado embutido e módulo de secagem para limpeza de impurezas 
mercúrio de umidade do ar. Com as seguintes especificações elétricas: 
• Fonte de energia: 230 V, 50-60 Hz, bifásico 
• Potência de 0,7 kW e corrente entre 3,2 e 3,5 A 
• Cabo de força atendendo a norma ABNT NBR 14136 
 
Incluir também os seguintes acessórios: 
• Kit de amostragem de gás para análise de mercúrio, compatível com a norma HJ910-
2017, incluir também utocoletor de gases, trap de ouro, bags de 1,2 e 5L de volume 
calibrado e traps adsovedores  
• Kit de todos os consumíveis para pelo menos 01 ano de funcionamento do analisador 
como tubo de catalisador completo, amalgamador completo, Juntas de silicone 
(mínimo 10 unidades), mínimo de 40 porta amostras de metal (Ni) e mínimo de 10 
porta-amostras de material com alta resistência química, térmica e reutilizável  bobina 
de cinza, 1000°C, garfo de aço com plug de cerâmica, anéis de vedação para cubetas 
tipo tricon e taps de mercúrio, assim como qualquer outro itens ou acessório para que 
o equipamento desempenhe a função de medição da concentração de mercúrio.  
• Incluir 01 unidade de solução padrão de mercúrio 1000mg/L. rastreada NIST.  
• 01 microespátula 
 
Especificações elétricas e civil para instalação: 
• Tensão: 220 V 
• Frequência: 60 Hz 
• Fase: Bifásico  
 
Documentação mínima necessária do equipamento:  
• Manual língua inglesa ou portuguesa, contendo: 
− Informações operacionais e relativas à segurança. 
− Previsões de periodicidade de inspeções para manutenção preventiva. 
− Se necessário, a listagem de consumíveis para autonomia de funcionamento de 1 ano 
do equipamento. 
 
Garantias do equipamento: 
• Entrega técnica: a empresa deverá fornecer técnico especialista para instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
• Garantia total de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da instalação do 
equipamento.  



 

 
 
Comissão Central de Licitação 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

  

 
Treinamento: 
• Treinamento local e no idioma português para equipe ISI-TM após a instalação do 
equipamento, sendo as despesas de viagem e hospedagem pagas pela empresa 
ofertante. 
 
Considerações:  
O processo deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias para que o 
equipamento seja entregue nas dependências do Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais.  
O prazo de entrega deve ser de até 60 dias corridos, a partir do envio oficial do pedido.  
A empresa ofertante deve possuir comprovada assistência técnica para a cidade de 
Belém, PA. 
As empresas ofertantes de equipamentos nacionais deverão apresentar FINAME do 
equipamento no prazo máximo de 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 
As empresas ofertantes de equipamentos importados deverão, obrigatoriamente, 
apresentar a comprovação de inexistência de similar nacional, utilizando-se para essa 
comprovação um dos documentos estabelecidos pelo Banco Nacional de 
desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para entrega do citado 
documento é de no máximo 30 dias corridos, após a declaração de vencedor. 

 
Observações finais.  
a) Em todo termo de referência fica subentendida a alternativa “OU SIMILAR” para todos os materiais ou 
equipamentos identificados nestas especificações de determinada marca, tipo, modelo, referência ou 
fabricante. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade se desempenham 
idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas exigidas nestas 
especificações;  
b) As eventuais imagens apresentadas neste documento devem ser consideradas como “MERAMENTE 
ILUSTRATIVAS”. 
c) A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do Art. 31 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da entidade, no prazo aqui estabelecido de 3 (três) dias úteis do 
chamamento, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar à licitante, as 
seguintes penalidades: 
c.1) Perda do direito à contratação; 
c.2) Suspensão do direito de licitar com as entidades SESI-DR/PA e/ou SENAI-DR/PA por prazo não 
superior a 02 (dois) anos. 
d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento que o substitua, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas no edital ou em contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar com entidades SESI-
DR/PA e/ou SENAI-DR/PA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, além das perdas e danos que vierem a 
ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e 
impeditivas para a entrega do objeto; 
e) O atraso na entrega do objeto ensejará à CONTRATADA multa, dedutível do pagamento devido, salvo nas 
hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e plenamente justificadas a juízo da CONTRATANTE. 
f) A aplicação de qualquer das sanções ante mencionadas observará os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
SENAI-DR/PA 

 
ANEXO II 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 
 
Local e data. 
 
À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI-DR/PA - COCEL, 
A/C Senhor Neilton Carneiro do Nascimento – Gerente/Pregoeiro. 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2022 – SENAI-DR/PA 
 
Prezados Senhores, 
 

Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena 
com as condições constantes no edital e respectivos anexos assim como nossa subsunção às disposições 
constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, instrumento que rege o 
procedimento licitatório na entidade. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

(NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGÍTIMO, CARGO E CARIMBO DA EMPRESA) 
 
 
 
Fica ciente o licitante participante do presente certame que, todos os atos originados do presente 
procedimento licitatório, serão publicados no site http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo 
contados os prazos para os atos do presente certame, a partir da publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transparencia.sesipa.org.br/


 

 
 
Comissão Central de Licitação 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
Sesi e Senai 

  

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
SENAI-DR/PA 

 
ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 
 
 
Local e data. 
 
À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI-DR/PA - COCEL, 
A/C Senhor Neilton Carneiro do Nascimento – Gerente/Pregoeiro 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2022 – SENAI-DR/PA 
 
Prezados Senhores, 
 
 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº (NÚMERO DO 
CNPJ), por intermédio de seu representante legal, Senhor(a) (NOME COMPLETO), portador(a) da carteira de 
identidade de nº (NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, ÓRGÃO EMISSOR, ESTADO), e inscrito no CPF 
sob o nº (NÚMERO DO CPF), DECLARA, para os devidos fins, que não viola os termos do inciso XXXIII, Art. 7º 
da Constituição Federal de 1988 uma vez que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como também não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

(NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGÍTIMO, CARGO E CARIMBO DA EMPRESA) 


