
 LICITAÇÃO CIGÁS  Nº 04/2022 – CPL/CIGÁS 

EDITAL DE LICITAÇÃO CIGÁS  N. 04/2022 – CPL/CIGÁS 

FORMA ELETRÔNICA 

1. DA LICITAÇÃO:

1.1. A CIGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS, por meio do Comitê Permanente de 

Licitação – CPL/CIGÁS, torna público que no dia 25/08/2022, às 8h30min (horário local) realizará 

licitação, na modalidade LICITAÇÃO CIGÁS, na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR DESCONTO, 

com regime de execução empreitada pelo valor global, MODO DE DISPUTA FECHADO, cujo o 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E PRESERVAÇÃO DOS 

ATIVOS DA COMPANHIA, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

1.2. O presente certame licitatório será processado e julgado pelo Comitê Permanente de Licitação 

– CPL/CIGÁS, constituído por meio da PORTARIA n. 03, de 12 de maio de 2022.

1.3. Esta licitação será regida pelas normas contidas na Lei nº 13.303, de 30 junho de 2016 e 

alterações posteriores, bem como, pela Lei Estadual nº 4.730/2018, de 27 de dezembro de 2018, 

das disposições penais da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e o Regulamento Interno 

de Licitação e Contratos – RILC da Cigás e pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, 

ainda que não citadas expressamente, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos.  

1.4.  As documentações e as propostas de preços deverão atender ao disposto na legislação 

vigente e as normas estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os Anexos mencionados no Item 20. 

2. DA SESSÃO PÚBLICA:

2.1. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis às empresas interessadas no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras, bem como, no endereço eletrônico da CIGÁS www.cigas-am.com.br, ou na 

sede da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS, localizada na Avenida Torquato 

Tapajós, nº 6.100, no Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 69058-830, no horário de 08h30 às 16h, 

de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

2.2. Os interessados em participar do certame poderão entrar em contato com o Comitê 

Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS, por meio do telefone (92) 3303-3201 ou pelo e-mail 

cpl@cigas-am.com.br, a fim de receber orientações ou dirimir qualquer dúvida referente ao Edital 

e seus Anexos. 

2.3.  A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC 

Eletrônico no sítio www.gov.br/compras. 
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2.4. A Sessão Pública desta licitação será aberta por comando do Presidente do Comitê 

Permanente de Licitação com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, 

data e horário abaixo discriminados: 

 

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras - na plataforma RDC-Eletrônico 

UASG: 926187 – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS 

LICITAÇÃO CIGÁS Nº 04/2022 

Data da sessão pública: 25/08/2022 

Horário: 09h30 (horário de Brasília) e 08h30 (horário de Manaus) 

 

2.5. Para as indicações de horário, constantes neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

será considerado o horário de Manaus (AM). 

2.6. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Presidente do Comitê Permanente de 

Licitação e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, por meio 

telefônico ou e-mail. 

2.7. É dever do licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública 

desse Edital, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

2.8. É facultado ao Comitê Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover as 

diligências que entender necessárias. 

 

3. DA PREVISÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, DO VALOR ESTIMADO, DO REGIME DE 

EXECUÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DISPUTA: 

3.1. Os Recursos, para a contratação do objeto deste Edital, serão custeados pela Companhia de 

Gás do Amazonas – CIGÁS, conforme está previsto no Item 13 (ORIGEM DOS RECURSOS) do 

Projeto Básico, Anexo II, deste instrumento convocatório. 

3.2. O valor global da licitação é de R$ 9.246.727,19 (nove milhões, duzentos e quarenta e seis 

mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). 

3.3. A divulgação do valor de referência está motivado no §1º, art. 34 da Lei nº 13.303/2016 e no 

§1º, art. 21 do RILC/CIGÁS, coadunando com o Anexo D do Projeto Básico, Anexo II deste Edital, 

emitido pela Gerência de Operação e Manutenção da Cigás – GEOPE/CIGÁS. 
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3.4. O regime de execução será o de EMPREITADA PELO VALOR GLOBAL conforme Item 5 do 

Projeto Básico, Anexo II deste Edital. 

3.5. O julgamento da presente licitação será realizado pelo critério de MAIOR DESCONTO, 

conforme Item 5, do Projeto Básico, Anexo II deste Edital. 

3.6. O modo de disputa será FECHADO conforme Item 5, do Projeto Básico, Anexo II deste Edital. 

  

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. Os licitantes interessados em participar desta licitação deverão ser previamente credenciados 

perante o provedor do Sistema Eletrônico. 

4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, devendo ser providenciado no sítio: 

www.gov.br/compras. 

4.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para 

fins de habilitação.  

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 esta Licitação. 

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, 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. 

4.6. 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, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

4.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar em inabilitação. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar desta licitação, empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, individuais, que atendam as exigências deste Edital e seus Anexos, que estejam 
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previamente credenciados no SICAF (nível básico do registro cadastral) por meio do sítio:  

www.gov.br/compras, para acesso ao Sistema Eletrônico. 

5.2. Poderá apresentar proposta toda e qualquer empresa que satisfaça as condições exigidas 

neste Edital e seus Anexos, observada a necessária qualificação.  

5.3. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação.  

5.4. Não será admitida a participação de proponente nas seguintes condições: 

5.4.1. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida por algum destes órgãos e com 

suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303/2016 e do 

RILC/CIGÁS; 

5.4.2. Empresas incluídas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e 

no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade; 

5.4.3. Empresas que possuam, em sua Diretoria ou quadro técnico, funcionário(s) vinculado(s) à 

CIGÁS, participando desta licitação; 

5.4.4. Empresas que possuam representantes participando com mais de uma proposta; 

5.4.5. Empresas que combinarem entre si, visando frustrar a competitividade do processo ou    

pertencentes ao mesmo grupo econômico; 

5.4.6. Empresas inadimplentes com obrigações assumidas junto à CIGÁS; 

5.4.7. Empresa estrangeira que não funcione no País; 

5.4.8. Consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

5.4.9. Direta ou indiretamente os impedidos pelo RILC/CIGÁS. 

5.5. Para fins do disposto no subitem 5.4.9, considera-se participação indireta a existência de 

vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 

projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 

e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

5.6. Empresas que não apresentem condições jurídicas, fiscais, econômico-financeiras ou técnicas, 

exigidas na presente licitação; 

5.7. Empresas que estejam sob falência (ou recuperação judicial ou extrajudicial), concurso de 

credores, dissolução e liquidação, ou pessoa física em estado de insolvência civil. 

5.7.1. Excepcionalmente, será admitida a participação de empresas em recuperação judicial que 

comprovem o acolhimento judicial de seu plano de recuperação, na forma do art. 58 da Lei 11.101, 
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de 2005, ou estejam amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando 

que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório 

(Acórdão TCU 1201/2020 - Plenário), devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 

habilitação. Nestes casos, os atos, contratos e documentos firmados terão acrescidos, após o nome 

empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial", conforme art. 69 do referido diploma legal. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1. Para elaboração das propostas, as licitantes deverão levar em consideração: 

6.1.1. A legislação aplicável e todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos; e 

 

6.1.2. Os preços dos insumos, salários de mercado e encargos incidentes vigentes na data da 

licitação. 

6.2. Do cadastro da proposta de preços no sistema eletrônico: 

6.2.1. Após a divulgação do Edital no portal www.gov.br/compras, os Licitantes deverão 

incluir/cadastrar sua proposta com a descrição detalhada, até a data e hora marcadas para a 

abertura da sessão, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico – www.gov.br/compras - 

quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

6.2.2. Ao cadastrar sua proposta no sítio www.gov.br/compras, o licitante deverá fazer a descrição 

detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada 

do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições genérias na proposta de preços, velendo-se 

somente do termo “conforme edital”. 

6.2.3. As propostas cadastradas via sistema eletrônico, não necessitam de reconhecimento de 

firma. 

6.2.4. Até abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

6.2.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

6.2.6. O cadastramento da proposta implicará pela aceitação, por parte do licitante das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos e normas 

técnicas aplicáveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

6.2.7. Serão desclassificados, mediante decisão motivada, os licitantes cujas propostas não 

estejam em conformidade com os requisitos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 

insanáveis. 
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6.2.8. O preço proposto resultante do desconto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

6.2.9. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 

será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear 

acréscimo após a abertura da Sessão Pública. 

6.2.10. Após abertura da sessão, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Presidente do Comitê Permanente de Licitação. 

6.2.11. No momento de cadastramento da Proposta no sistema, quaisquer elementos que possam 

identificar o licitante, importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 

6.2.12. As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico. 

6.3. Do envio da proposta de preços por meio do sistema eletrônico: 

6.3.1. Após a etapa de julgamento e negociação da proposta de preços o licitante, classificado em 

primeiro lugar e/ou melhor classificado, deverá enviar, juntamente com os documentos 

constantes do Item 9. deste Edital, a proposta de preços acompanhada de todos os 

documentos descritos nos itens 6 e 16.8 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital, 

exclusivamente por meio do sistema www.gov.br/compras - opção "enviar anexo", respeitando o 

limite do sistema eletrônico de 50MB, podendo ser incluído quantos arquivos forem necessários, no 

prazo de 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitação do Presidente do Comitê 

Permanente de Licitação. 

6.3.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada no idioma português, montada e ordenada, se 

for o caso, separadamente, de modo a não conter folhas soltas, em conformidade com o modelo 

constante no Anexo IV deste Edital. Deverá, ainda, estar sem rasuras, borrões, emendas, 

entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas (se for o caso), pelo 

representante legal da proponente, ou assinada digitalmente, devendo a proponente, na 

necessidade de informações adicionais, juntar documento explicativo, anexando-a na proposta, 

atentando ainda para todos os requisitos constantes deste Edital, sob pena de desclassificação. 

6.3.3. Deverá constar, ainda, a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias consecutivos, contados da data da abertura da Sessão (prevista no subitem 1.1. deste Edital). 

6.3.4. Quando na proposta de preços não constar o prazo de validade ou consignar termo inferior 

ao estabelecido no item anterior prevalecerá o prazo constante neste Edital. 

6.3.5. Havendo hipótese de extrapolação do prazo de validade da proposta, sem que se concretize 

a contratação, a vencedora do certame poderá, no seu interesse, manter o preço e condições 

oferecidas além da validade exigida, sem prejuízo do lançamento de nova licitação, quando o 

interesse e a conveniência pública assim recomendarem. 

6.4. A proposta de preços deverá indicar o regime tributário da empresa e incluir todos os tributos 
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e quaisquer outros custos incidentes (tributos, taxas, tarifas, encargos sociais, trabalhistas e 

contribuições outras), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando a referência 

disposta na Planilha de Preços Unitários – PPU, Anexo D do Projeto Básico, Anexo II deste Edital. 

6.5. O valor da Proposta de Preços, resultante do desconto, deverá ser expresso em algarismo e 

por extenso, prevalecendo o valor descrito no Sistema Eletrônico – www.gov.br/compras, em caso 

de desigualdade entre ambos. 

6.6. No cômputo do valor global da proposta, as licitantes deverão também considerar toda e 

qualquer despesas necessárias e referentes à prestação dos serviços, objeto da licitação, sendo 

que estes correrão às suas expensas e exclusiva responsabilidade. 

6.7. Todas as despesas decorrentes da elaboração e apresentação da proposta correrão 

exclusivamente por conta da proponente, independente do curso da licitação, não cabendo qualquer 

direito de indenização em caso de revogação ou anulação desta licitação. 

6.8. O desconto apresentado sobre o valor de referência será de exclusiva responsabilidade da 

proponente, não tendo direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. Quaisquer custos e despesas diretas e indiretas omitidos da Proposta de Preços estarão no 

preço, não sendo considerados pleitos de acréscimo, a esse ou a qualquer título. 

6.10. O preço da proposta e o percentual de desconto deverão ser apresentados somente com 

duas casas decimais, após a vírgula. 

6.11. Não será considerada qualquer que seja a oferta de vantagem nos preços, baseada em oferta 

das demais licitantes. 

6.12. A licitante deverá elaborar a proposta de preços com base neste Edital e seus Anexos, sendo 

de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo 

o que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto 

desta licitação. Durante a execução do contrato, não serão admitidas alegações realizadas pela 

contratada, acerca de eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no seu Orçamento 

para justificar aditivos contratuais. 

6.13. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

6.14. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Presidente do Comitê Permanente de Licitação examinará a proposta subsequente, e assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

6.15. A desistência da proposta de preços pelo licitante, em qualquer fase da licitação, será objeto 

de apuração em processo administrativo regular sujeitando-a às penalidades legais estabelecidas 

em leis. 

6.16. A via original da Proposta de Preços final deverá ser enviada, por meio físico, devendo estar 
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assinada pelo representante legal do licitante com reconhecimento de firma, atentando ao 

disposto na Lei nº 13.726/2018, SOMENTE quando solicitada pelo Presidente do Comitê 

Permanente de Licitação, conforme previsto no subitem 19.1 deste Edital. 

6.17. A proposta final deverá ser autuada no processo administrativo e será considerada no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA: 

 

7.1. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do 

instrumento convocatório, será desclassificada, conforme art. 56 da Lei nº 13.303/2016, aquela 

que: 

a) Contenha vícios insanáveis; 

b) Não obedeça às especificações técnicas previstas neste instrumento convocatório e seus 

anexos; 

c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneça acima do orçamento estimado 

para a contratação de que trata o § 1º do art. 57 da Lei nº 13.303/2016; 

d) Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; ou, 

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório e 

seus anexos, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e 

sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

7.2. O Comitê Permanente de Licitação poderá realizar diligência para aferir a exequibilidade da 

proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

 

7.3. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores as condições 

estabelecidas no §3º artigo 56  do RILC, abaixo transcrito: 

 
7.3.1. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas 

com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

7.3.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

do orçamento estimado pela CIGÁS; ou 

 

7.3.1.2. Valor do orçamento estimado pela CIGÁS. 

 

7.4. A Administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua proposta. 
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7.5. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a 

execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 

produtividade adotados nas composições de custos unitários. 

7.6. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  

7.7. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da proposta será aferida 

com base nos custos globais e unitários. 

7.8. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela CIGÁS, com base 

nos parâmetros previstos nos §§ 1º e 3º do art. 57 da Lei nº 13.303/2016. 

7.9. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os 

preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório, conforme 

inciso II, §4º do art. 54 da Lei nº 13.303/2016. 

7.9.1. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento 

convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 

7.10. Após o julgamento da PROPOSTA, sendo aceita,  será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias do licitante classificado, mediante análise dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, Item 9.3. deste Edital, apresentados no momento da convocação dos Anexos pelo 

Presidente do Comitê Permanente de Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas neste 

Edital. 

7.11. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não atenda as condições habilitatórias será 

convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de aceitação, e assim por diante, até 

se alcançar a proposta válida. 

7.12. O Presidente do Comitê Permanente de Licitação poderá, a seu critério, solicitar 

assessoramento de especialistas, inclusive requisitar assessoramento técnico, quanto ao 

cumprimento das atribuições do comitê. 

7.13. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, considera-se empate aquelas situações em 

que a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 

10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. 

7.13.1. Nas situações descritas no subitem acima, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

que apresentou proposta mais vantajosa poderá apresentar nova proposta inferior à proposta 

melhor classificada. 

7.14. Caso não seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte com propostas até dez por cento superiores à 

proposta melhor classificada serão convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a ordem de 

vantajosidade de suas propostas. 
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7.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, os preços serão ofertados de acordo com a ordem de classificação 

definida pelo próprio sistema.   

7.16. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 

hipótese em que serão adotados os critérios de desempate, conforme art. 55 da Lei nº 13.303/2016. 

7.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 

7.18. Na análise da PROPOSTA será verificado o atendimento a todas as especificações e 

condições, estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7.19. O Comitê Permanente de Licitação negociará condições mais vantajosas com o melhor 

classificado, conforme disposto no artigo 58 do Regulamento Interno de Licitação – RILC/CIGÁS. 

7.19.1. A negociação será realizada, exclusivamente, por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.20. Os documentos apresentados, durante a realização da licitação, emitidos em idioma 

estrangeiro, deverão ser devidamente traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor 

juramentado e registrado no Cartório de Títulos e Documentos, arcando o licitante com todas e 

quaisquer despesas decorrentes da tradução. 

 

8. DAS DECLARAÇÕES: 

8.1.1. No ato de cadastramento da Proposta de Preços, o Licitante deverá declarar por meio 

do sistema do Compras Governamentais www.gov.br/compras, em campo específico: 

a) Declaração de ME/EPP;  

b) Declaração de Ciência do Edital;  

c) Declaração de Menor;  

d) Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado;  

e) Declaração de Cota de Aprendizagem;  

f) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  

g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  

h) Declaração de Acessibilidade. 

 

8.1.2. As declarações mencionadas no subitem anterior serão visualizadas pelo Presidente do 
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Comitê Permanente de Licitação, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos 

autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma. 

8.1.3. Nos casos de registro de declaração falsa no sistema, a empresa licitante estará sujeita à 

tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro e 

sanções previstas no presente Edital. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta melhor classificada, o Presidente do Comitê Permanente de Licitação verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, mediante a consulta “on line” 

aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documento extraído da Base de Dados do 

Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE; 

9.1.2. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/lista-consultas); 

9.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, constante no portal da internet 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

9.2. Constatada a existência de sanção, o Presidente do Comitê Permanente de Licitação reputará 

o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.3. Após o encerramento da análise das Propostas de Preços, o licitante melhor classificado, 

detentor da proposta de maior vantajosidade deverá apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) 

minutos, contados da solicitação do Presidente do Comitê Permanente de Licitação, os 

documentos necessários à comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 

técnica e qualificação econômico-financeira, relacionados a seguir, anexando na opção “Enviar 

anexo”, respeitando o limite do sistema eletrônico de 50MB, podendo ser incluído quantos arquivos 

forem necessários: 

9.3.1. Habilitação Jurídica: 

 

9.3.1.1. Cédula de Identidade ou qualquer outro documento equivalente (com foto) do(s) 

Sócio(s)  (Administradores) da empresa; 

 

9.3.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
9.3.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, juntamente com as suas 

alterações posteriores (caso elas existam) e/ou a versão consolidada, devidamente registrados na 

Junta Comercial (sociedades comerciais) e, no caso de Sociedades por Ações, da apresentação da 
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Ata (devidamente arquivada no órgão competente) da Assembléia Geral que elegeu seus 

Administradores, devendo ser apresentada comprovação da publicação, pela imprensa, da ata 

arquivada, além de contemplar dentre os objetivos sociais a execução de atividades da mesma 

natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 

 
9.3.1.4. 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, bem assim, documento que identifique os seus 

administradores. 

 
9.3.1.5. A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, poderá de forma 

suplementar, comprovar esta condição mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. 

 

9.3.2. Qualificação Técnica: 

 

9.3.2.1. Para comprovação da qualificação técnica, as licitantes deverão apresentar toda a 

documentação exigida na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme previsto no Item 7 do Projeto 

Básico, Anexo II, deste Edital. 

 

9.3.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

9.3.3.1. Certidões Negativas de Falência (conforme Lei n° 11.101/05), expedida pelo distribuidor 

da sede da licitante, o prazo de validade das referidas certidões será de 90 (noventa) dias, contados 

da data de sua emissão, se outro prazo não for definido nas próprias certidões. 

 

9.3.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
9.3.3.3. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de 

final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, 

obrigações e patrimônio líquido. 

 
9.3.3.4. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão ser apresentados em uma 

das seguintes formas: 

 
9.3.3.4.1. Inscritos no Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento; 

 

9.3.3.4.2. As empresas que utilizam obrigatoriamente o Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021 e suas alterações, 

deverão encaminhar as demonstrações juntamente com o recibo de entrega da ECD emitido pelo 

Sped. 
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9.3.3.5. Em relação à boa situação financeira, serão analisados os indicadores abaixo, devendo 

serem iguais ou maiores que 1, com exceção do ILG, que poderá ser menor que 1, desde que 

comprove possuir valor de patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor da Proposta de 

Preços apresentada. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CORRENTE (ILC) 

 

        Ativo Circulante 

=  .................................   > = 1,00 

      Passivo Circulante  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

(ILG) 

 

      Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

= .........................................................................   > =1,00 

      Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

SOLVÊNCIA GERAL 

(SG) 

                                  Ativo Total 

= ....................................................................  > =1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
9.3.3.6. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir assinadas pelo 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, responsável pelas peças 

contábeis. 

 

9.3.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

9.3.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e o INSS, por meio 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 ela administrados, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme 

Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1.751 de 02 de outubro de 2014, válida. 
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9.3.4.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, válida. 

 
9.3.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, válida. 

 
9.3.4.4. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, feita 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme 

disposto na Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, válida. 

 
9.3.4.5. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos 

incisos I e II do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, que 

declararam o referido enquadramento, conforme as disposições editalícias, interessadas em 

participar desta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 

43, Lei Complementar n° 123/2006). 

 
9.3.4.6. Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou 

trabalhista quando da comprovação de que trata o subitem acima, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, 

a critério da CIGÁS, mediante justificativa do licitante, para a regularização da documentação, a 

realização do pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123, de 

14/12/2006), observando-se o procedimento definido no art. 4º, § 1º do Decreto nº 8.538/2015. 

9.4. Disposições Gerais da Habilitação: 

9.4.1. Quando do recebimento da documentação de habilitação, o licitante deverá estar com as 

certidões negativas válidas, atentando para o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei n° 123/2006. 

 

9.4.2. O Presidente do Comitê Permanente de Licitação solicitará atualização das certidões 

vencidas, desde que na data de recebimento estivessem válidas, para atualização e habilitação do 

licitante vencedor. 

 
9.4.3. Os documentos e anexos exigidos fisicamente, deverão ser apresentados em original ou 

por cópia autenticada física ou digital passível de autenticação pela CIGÁS, nos prazos 

estabelecidos neste Edital. 

 
9.4.4. Serão aceitas autenticações e assinaturas digitais, desde que seja possível a verificação 

de sua autenticidade. 

 
9.4.5. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

 
9.4.6. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem aos Itens 4 (DO 

CREDENCIAMENTO), 8 (DAS DECLARAÇÕES) e 9 (DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) 

do presente Edital. 

 

14 / 169



 

 

 

 LICITAÇÃO CIGÁS  Nº 04/2022 – CPL/CIGÁS 

9.4.7. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa 

licitante e com indicação do número do CNPJ e endereço. 

 
9.4.8. A habilitação do licitante vencedor será verificada em tempo real ("on line") no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), após a análise e julgamento da proposta de preços. 

 
9.4.9. Os licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste 

Sistema, deverão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos 

dados vencidos ou não atualizados, conforme prevê o subitem 9.4.2. deste Edital. 

 
9.4.10. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I 

e II do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006, interessadas em participar desta licitação, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, Lei Complementar n° 123/2006). 

 
9.4.11. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora deste 

certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de 

certidão negativa (§1°art. 43, Lei Complementar n° 123/2006). 

 
9.4.12. A prorrogação do prazo que trata o item anterior previsto poderá ser concedida, a critério 

da Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
9.4.13. Para aplicação do disposto nos itens 9.4.11. e 9.4.12. acima, o prazo para regularização 

fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação (§2°art. 4º, Decreto n° 

8.538/2015). 

 
9.4.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto nos itens anteriores, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 13.303/2016, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°art. 43, Lei Complementar n° 123/2006). 

 
9.4.15. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos 

de regularização fiscal de que tratam os itens 9.4.11. e 9.4.12. deste Edital (§4°art. 4º, Decreto n° 

8.538/2015). 

 
9.4.16. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da 

licitante, com o número do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

 
9.4.16.1. As empresas que utilizam obrigatoriamente o Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021 e suas alterações, 

deverão encaminhar as demonstrações juntamente com o recibo de entrega da ECD emitido pelo 

Sped. 

 

9.4.16.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
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9.4.16.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e 

 
9.4.16.4. No caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, 

COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz e vice-versa. 

 
9.4.17. Para efeito de transparência, após a fase de habilitação serão disponibilizados os 

documentos solicitados nos itens 6.3.1 e 9.3. deste Edital, via link, que será informado no chat, e 

posteriormente no sitio eletrônico da Cigás(www.cigas-am.com.br). 

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME: 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente do Comitê Permanente de 

Licitação e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

10.3. O Presidente e os Membros do Comitê Permanente de Licitação da CIGÁS verificarão as 

propostas apresentadas e desclassificarão, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, mediante justificativa registrada no 

sistema, com acompanhamento real pelos licitantes. 

10.4. As propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para 

sua divulgação. 

10.5. Encerrada a fase de apresentação de propostas, o sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo 

à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.5.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta 

ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.5.2. 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. 

10.5.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um 
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sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento 

da oferta final do desempate. 

 

11. DOS PRAZOS: 

11.1. Os prazos para a execução dos serviços (objeto deste Edital) e a vigência do futuro contrato 

estão previstos no Projeto Básico, Anexo II, deste Edital. 

 

12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO: 

12.1. Esclarecimento: 

12.1.1. Os pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser interpostos por meio de arquivo, 

não editável, em papel timbrado, com a indicação do certame, data, descrição coerente da 

solicitação, assinatura e carimbo do Representante Legal (acompanhados de documentos que 

comprovem a representação e/ou a procuração), podendo ser encaminhado ao endereço 

eletrônico cpl@cigas-am.com.br, a qualquer hora, ou solicitados, por escrito e protocolizado, no 

PROTOCOLO da CIGÁS, devendo o protocolo fisíco, ser recebido no horário compreendido entre 

8h e 16h (horário local), no endereço citado no subitem 2.1, até o dia 18/08/2022, com registro de 

recebimento no horário precitado,  ficando a cargo dos licitantes interessados a consulta e 

acompanhamento das divulgações no sistema eletrônico www.gov.br/compras e no endereço 

eletrônico da CIGÁS (www.cigas-am.com.br). 

12.1.2. A CIGÁS responderá os questionamentos encaminhados, as respostas serão registradas 

por meio de ofícios circulares, que serão disponibilizadas no endereço eletrônico da CIGÁS, 

www.cigas-am.com.br e www.gov.br/compras. 

12.2. Ultrapassada a fase de esclarecimentos, a continuidade da participação do licitante implicará 

na tácita aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos são 

suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos documentos de habilitação e 

propostas, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior com base 

em alegações de imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos. 

12.3. Impugnação: 

12.3.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do Edital da presente 

licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a 

CIGÁS, por intermédio do Comitê Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em 

até 03 (três) dias úteis antes da abertura do certame, podendo ser prorrogado. 

12.3.2. Decairá do direito de impugnar e solicitar esclarecimentos dos Termos deste Edital e 

seus Anexos, perante o CPL/CIGÁS, a licitante que não o fizer no prazo estipulado neste 

Edital. 

12.3.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 
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licitação. 

12.3.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

12.4. A apresentação da proposta tornará evidente que o licitante examinou minuciosamente toda 

a documentação deste Edital e seus Anexos e concordou com seus termos. Evidenciará, também, 

que o licitante obteve da CIGÁS, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos 

solicitados, logo implicando na aceitação plena de suas condições. 

 

13. DOS RECURSOS: 

13.1. A licitação terá fase recusal única, após o término da fase de habilitação, conforme dispõe o 

art. 59, da Lei nº 13.303/2016 e o art. 64 do RILC/CIGÁS. 

13.2. Os recursos, face às decisões proferidas na presente Licitação, serão processados e julgados 

nas formas e termos da lei. 

13.3. Havendo manifestação, caberá ao Presidente do Comitê Permanente de Licitação verificar a 

tempestividade da motivação da intenção de recorrer e prosseguir com os procedimentos para 

processamento da fase recursal. 

13.4. Caso seja concedido o benefício estipulado no subitem 9.4.11 deste Edital, a abertura do 

prazo recursal em relação ao resultado do certame somente ocorrerá após a finalização do prazo 

determinado no referido subitem. 

13.5. O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da 

habilitação deverá manifestar imediatamente, através do sistema, após o término de cada fase 

(julgamento da proposta ou da habilitação) a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o item 2.7. do Edital. 

13.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 

importará na decadência desse direito. 

13.7. Declarada a vencedora, o Presidente do Comitê Permanente de Licitação informará no 

Sistema Eletrônico o prazo, de no mínimo 30 (trinta) minutos, para o fechamento de Intenção de 

Recursos, durante o qual as licitantes, que desejarem manifestar intenção de recurso para as fases 

de Proposta e/ou Habilitação, deverão informar, de forma imediata, em campo próprio 

disponibilizado pelo sistema. 

13.8. O licitante que tiver confirmado sua intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente. 

13.9. Qualquer recurso contra a decisão do Comitê Permanente de Licitação não terá efeito 

suspensivo. 
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13.10. O Comitê Permanente de Licitação ao receber Recursos Administrativos poderá reconsiderar 

a decisão, ou submeter à apreciação da Autoridade Superior, caso não haja reconsideração do 

julgamento exarado. 

13.11. Serão DESCONSIDERADOS pelo Comitê Permanente de Licitação os recursos 

interpostos fora do meio eletrônico – portal do Compras Governamentais 

(www.gov.br/compras). 

13.12. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.13. É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.14. As razões dos recursos deverão ser apresentadas, tempestivamente, via sistema por meio 

do portal do Compras Governamentais (www.gov.br/compras), dirigidas ao Presidente do Comitê 

Permanente de Licitação. 

13.15. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os que não forem apresentados na forma estabelecida nos subitens acima. 

 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1. As licitantes que descumprirem as obrigações assumidas em decorrência deste processo 

licitatório estarão sujeitas às penalidades previstas nos artigos 82 a 84, da Lei n. 13.303/2016, por 

meio do devido processo legal, sendo assegurada a ampla defesa e o contraditório.  

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

15.1. Concluídos os trabalhos, o Comitê Permanente de Licitação, encaminhará o resultado da 

licitação à Gerência Jurídica da CIGÁS – GEJUR/CIGÁS para ulterior deliberação da Diretoria 

Executiva da CIGÁS. 

15.2. A adjudicação e homologação da licitação será efetuada pela Autoridade Competente após o 

encerramento da sessão pública, ou, quando houver recurso, após o encerramento da fase recursal. 

Fatos supervenientes à habilitação das licitantes, capazes por si só, de denotar a insolvência ou o 

comprometimento da capacidade técnica ou econômico-financeira da mesma, poderão ensejar, a 

juízo do Comitê Permanente de Licitação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a exclusão 

da empresa do certame licitatório. 

15.3. A homologação e adjudicação do objeto desta licitação serão efetuadas mediante despacho 

da autoridade competente, observando-se as condições estipuladas no presente Edital e seus 

Anexos, o qual será publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

15.4.  Após a adjudicação/homologação do objeto da licitação, a licitante vencedora será 
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convocada para assinar o Contrato, de acordo com as exigências estipuladas na Minuta do 

Contrato, Anexo I deste Edital, especificando todas as condições, obrigações e responsabilidades 

imprescindíveis à execução do objeto da licitação. 

15.5. A inadimplência do Contrato pela empresa vencedora, com referência aos encargos 

trabalhistas e comerciais, não transfere à CIGÁS a responsabilidade por seu pagamento, nem pode 

onerar o objeto do Contrato. 

15.6. Se, por ocasião do julgamento desta licitação, da elaboração do instrumento contratual ou da 

execução do objeto desta licitação, ficar comprovada a existência de irregularidades que denunciem 

dolo, má-fé ou grave omissão no cumprimento do dever inerente ao objeto desta licitação, por parte 

da licitante, esta, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e a critério da CIGÁS, ficará 

impossibilitada de contratar com a mesma. 

15.7. Para a celebração do Contrato e durante a execução, sempre que solicitado, a licitante, a qual 

for adjudicado o objeto desta licitação, deverá apresentar Certidões Negativas de Débitos fornecidas 

pelo FGTS e pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho. 

15.8. A vencedora desta licitação promoverá a garantia contratual conforme disposto no Projeto 

Básico, Anexo II deste Edital,. 

15.9. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção na execução do serviço, não será 

devolvido o valor da caução, a menos que a rescisão decorra por culpa da CIGÁS, nos termos da 

legislação vigente. 

15.10. Havendo prorrogação de prazo, formalmente admitida pela CIGÁS, deverá a empresa 

apresentar nova garantia de execução do contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, 

retendo a Administração os créditos da empresa, enquanto não efetivada tal garantia ou o valor a 

ela correspondente. 

15.11. A licitante vencedora poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, 

conforme § 1° do art. 81, da Lei n° 13.303/2016. 

15.12. Caso a licitante vencedora não compareça ou se recuse a assinar o Contrato, no prazo 

estabelecido, ficará a mesma sujeita às penalidades previstas na Lei n° 13.303/2016, além de ser 

facultado à CIGÁS convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar 

o respectivo instrumento, nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 

quanto aos preços e prazos, ou ainda, revogar a licitação. 

15.13. Em cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 4.730, de 27/12/2018, no momento da 

contratação, a empresa vencedora deverá apresentar Declaração informando a existência de 

Programa de Integridade ou compromisso em implantar o referido programa, conforme parâmetros 

estabelecidos pelo art. 4º da Lei em comento, sem prejuízo das demais obrigações de conformidade 

previstas nesta cláusula, desde que o valor contratado atenda ao disposto no art. 1° da citada Lei. 

15.14. Além das situações previstas no Termo de Contrato, também constituirão motivos para a 

Rescisão do Contrato, no que couber, as situações previstas nos artigos 82 a 84 da Lei nº 
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13.303/2016. 

15.15. Quando da assinatura do contrato, deverá ser anexado a este, Planilha de Preços Unitários, 

conforme Anexo D do Projeto Básico nº 002/2022, contemplando os preços unitários e totais a 

serem praticados com a aplicação do desconto apresentado na Planilha de Preços classificada. 

15.16. É facultado à Administração Pública, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições 

estabelecidos: 

15.17. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei nº 

13.303/2016; ou, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.  

15.18. Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, 

a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estas, desde que o valor seja igual ou 

inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos 

termos do instrumento convocatório. 

15.19. Além das medidas legais cabíveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato 

será declarado suspenso de participar de licitações e de contratar com a CIGÁS por até 02 (dois) 

anos o que será publicado na Imprensa Oficial.  

15.20. Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser celebrado com a licitante 

vencedora, independente de transcrição. 

 

16. DA EXECUÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACEITE DOS SERVIÇOS: 

16.1. A prestação dos serviços, objeto desta licitação, será acompanhada e inspecionada pela 

CIGÁS, por meio de responsável designado para tal. 

16.2. A Ordem de Serviço para a execução dos serviços, objeto da futura contratação, será 

expedida pela Gerência de Operação e Manutenção da CIGÁS – GEOPE/CIGÁS. 

16.3. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, objeto desta licitação, em plena 

conformidade com este Edital e seus Anexos, bem como as Instruções de Trabalho, 

Procedimentos, Normas da CIGÁS e os termos da proposta apresentada no curso da licitação, nas 

condições de sua aceitação. 

16.4. Durante a execução dos serviços, objeto desta licitação, se, em qualquer tempo, vier a ser 

constatada a incompatibilidade com as especificações solicitadas, a contratada deverá se adequar, 

no prazo estipulado pela Gerência de Operação e Manutenção (GEOPE), tomando as medidas que 

se fizerem necessárias ao bom andamento do contrato. 

16.5.  A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto deste certame, em conformidade com as 

regras ora estabelecidas, sendo de sua inteira responsabilidade a perfeita execução do mesmo. 
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16.6. Independentemente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e a quantidade de 

recursos de ordem material, pessoal e técnico a serem empregados em prol do atendimento do 

objeto desta licitação. 

16.7. A FISCALIZAÇÃO, durante a execução dos serviços, será exercida pela CIGÁS, por meio de 

seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições deste Edital e Anexos, 

Proposta de Preços e disposições do Contrato celebrado. 

16.8. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Instrumento Convocatório e seus Anexos, 

nas Leis, nos Regulamentos, nas Instruções de Trabalho, Procedimentos, Normas e em tudo que, 

de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto desta licitação. 

 

17. DO PAGAMENTO: 

17.1. O pagamento será efetuado obedecendo o previsto no Item 14 (CONDIÇÕES E FORMA DE 

PAGAMENTO) do Projeto Básico, Anexo II deste Edital e na forma da lei. 

 

18. DAS PRORROGAÇÕES/ DAS MULTAS /DA RESCISÃO / DO REAJUSTAMENTO: 

18.1. O prazo de vigência do futuro contrato, está dispostos no Item 8 do Projeto Básico, Anexo II 

deste Edital,  podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, nos termos da Lei nº 13.303/2016. 

18.2. Os eventuais pedidos para prorrogação de prazo deverão ser formalizados em tempo hábil, 

por escrito, e devidamente justificados à CIGÁS, os quais serão analisados e, quando aprovados 

(se for o caso), serão objeto de Termo Aditivo.  

18.3. A Contratada obriga-se a acatar as solicitações da supervisão da CIGÁS (Gerência de 

Operação e Manutenção – GEOPE) para iniciar ou paralisar a execução do objeto desta licitação, 

em qualquer fase. 

18.4. Ocorrendo aumento no valor contratual, a empresa, por ocasião da assinatura do Termo 

Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto no Anexo II 

deste Edital, Projeto Básico. 

18.5. A aplicação das multas previstas na Minuta de Contrato, Anexo I deste Edital, independerá 

de qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato 

ou omissão que lhe tiver dado causa, garantida a prévia defesa. 

18.6. As multas e demais penalidades aqui previstas serão aplicadas sem prejuízo das sanções 

cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial, quando for o caso. 

18.7. O Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora da presente licitação conterá Cláusulas 

de Rescisão nos expressos termos da Lei nº 13.303/2016. 
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18.8. Ocorrendo a rescisão, por culpa da contratada, ficará esta sujeita à multa prevista na Minuta 

do Contrato, Anexo I deste Edital, além da aplicação das demais penalidades cabíveis.  

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

19.1. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo 

de cópia, autenticada em Cartório competente, devendo ser encaminhados ao Comitê Permanente 

de Licitação da CIGÁS – CPL/CIGÁS, na sede da CIGÁS, localizada na Avenida Torquato 

Tapajós, nº 6.100, no Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 69058-830, no horário de 08h30 às 

11h e de 14h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, SOMENTE quando solicitado, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da convocação do Comitê 

Permanente de Licitação em referência. 

19.1.1. A aceitação da documentação de habilitação, inclusive as certidões emitidas via internet 

ficarão sujeitas à confirmações de sua autenticidade, mediante consulta ao cadastro emissor 

respectivo.   

19.2. Quando da apresentação dos documentos citados no subitem 19.1., as certidões negativas 

deverão estar válidas na data do recebimento, atentando para o disposto nos artigos 42 e 43 da 

Lei nº 123/2006. 

19.3. As respostas às solicitações de esclarecimentos serão disponibilizadas em data anterior à 

licitação.  

19.4. A CIGÁS se reserva o direito de anular ou revogar esta licitação, por fato devidamente 

justificado. 

19.5. A nulidade será declarada, a qualquer tempo, sempre que verificado a ilicitude do objeto. 

19.6. A revogação ocorrerá nos casos previstos em lei ou por conveniência administrativa. 

19.7. A anulação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto 

no art. 62 da Lei nº 13.303/2016. 

19.8. Na eventualidade de prescrições divergentes entre o Edital e seus Anexos e a ausência de 

prévio esclarecimento pelo Comitê Permanente de Licitação, prevalecerá o Instrumento 

Convocatório, caso não contrarie a Lei. 

19.9. No julgamento da Habilitação e/ou das Propostas de Preços prevalecerão os critérios 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de 

Licitação e Contratos – RILC/CIGÁS. 

19.10. É facultado ao Comitê Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências para esclarecimentos ou requisitar informações complementares, não sendo permitida 

a substituição ou juntada de novos documentos, que deveriam ter sido enviado no momento da 

Convocação dos Anexos pelo Presidente do Comitê Permanete de Licitação. 
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19.11. A fiscalização da CIGÁS, durante a execução do objeto desta licitação, poderá determinar à 

empresa, por escrito, o afastamento de qualquer empregado, cuja permanência seja julgada 

inconveniente. 

19.12. Poderá a CIGÁS, a seu critério, exigir a reparação e/ou substituição dos serviços, caso este 

tenha sido prestado em desacordo com o este Edital e seus Anexos, de acordo com o art. 76, da 

Lei nº 13.303/2016. 

19.13. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente 

Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas 

técnicas gerais ou específicas aplicáveis. 

19.14. Configurado erro, detectado como vício material e/ou formal, cuja solução não possa ser 

promovida pelo Comitê Permanente de Licitação sem alteração substancial da proposta, será 

considerada, esta, desclassificada. 

19.15. Na contagem dos prazos legais previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. 

19.16. O(s) documento(s) que for(em) apresentado(s) pela(s) licitante(s) e que não esteja(m) 

escrito(s) em língua portuguesa, deverá(ão) estar acompanhado(s) da Tradução Juramentada. 

19.17. Os casos omissos, não previstos neste Edital e Anexos, ocorridos no decorrer da(s) 

Sessão(ões), serão resolvidos pelo Presidente do CPL. 

19.18. Certidões onde não esteja expresso, no próprio documento, o prazo de validade, será 

considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data de emissão 

expressa na mesma.  

19.19. Fica eleito o foro do município de Manaus para dirimir quaisquer questões oriundas desta 

licitação e do contrato dela decorrente, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

19.20. Das assinaturas de próprio punho ou digital: 

19.20.1. Os documentos assinados de próprio punho devem ser preferencialmente digitalizados em 

extensão pdf, não editáveis, e encaminhados via sistema www.gov.br/compras. 

19.20.2. A assinatura digital por pessoa física ou jurídica, em meio eletrônico, mediante certificado 

digital, será verificada por meio de análise do painel de assinaturas dos documentos assinados ou 

requeridas ao licitante. As assinaturas digitais podem ser realizadas por qualquer assinador 

eletrônico inclusive pelo assinador Serpro, disponível gratuitamente no sítio eletrônico 

https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinadordigital/assinador-serpro; 

19.20.3. O Presidente do Comitê Permanente de Licitação poderá solicitar a verificação da 

autenticidade dos documentos cuja emissão tenha sido realizada via internet. 

19.20.4. As assinaturas constantes nos documentos devem ser compatíveis com os documentos 

de identificação. 
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20. DOS ANEXOS DO EDITAL: 

20.1. São Anexos do Edital, fazendo dele parte integrante independentemente da transcrição, os 

seguintes documentos: 

20.1.1. ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO; 

 

20.1.2. ANEXO II – PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS: 

 
20.1.2.1. São Anexos do Projeto Básico: 

ANEXO A  –  Anexo A – MD - CIG-001-0000-540-002 – Memorial Descritivo; 

ANEXO B – LM - CIG-001-0000-540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal; 

ANEXO C –  CM-CIG-001-0000-540-002 – Critério de Medição; 

ANEXO D –  PPU- CIG-001-0000-540-002 – Planilha de Preços Unitários; 

ANEXO E –  Planilha para Composição de BDI; 

ANEXO  F –  Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO  G –  Declaração de Responsabilidade pela não Realização de Visita aos Locais 

dos Serviços; e 

ANEXO  H –  ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; 

20.1.3. ANEXO III – DOCUMENTOS TÉCNICOS; 

 

20.1.4. ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
20.1.5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO ME.EPP. 

 

Manaus, 28 de julho de 2022. 

 

 

ARIANE COSTA PEREIRA 

Presidente do Comitê Permanente de Licitação - CPL/CIGÁS. 

 

 

 

 

Edital aprovado na forma do 

Regulamento interno de Licitações e 

Contratos – RILC/CIGÁS. 

 

Manaus, 28 de julho de 2022. 

 

 

--------------------------------- 

Alessandra de Oliveira Netto 

Advogada 

 Gerência Jurídica/CIGÁS. 

 

 

 
25 / 169



 

 

 

 

 

Licitação CIGÁS n° xx/xxxx 

TERMO DE CONTRATO N. 0xx/2022 

 

TERMO DE CONTRATO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, VISANDO GARANTIR 

A CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE GÁS 

NATURAL, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE GAS 

DO AMAZONAS – CIGÁS E xxxxxxx, NA FORMA ABAIXO: 

 

Por este ato, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na sede da COMPANHIA DE 

GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS, Sociedade de Economia Mista, constituída pela Lei n. 2.325 de 

08 de maio de 1995, e suas alterações, consolidada conforme publicação no Diário Oficial do 

Estado do Amazonas em 03 de novembro de 2004, com sede na Cidade de Manaus, Estado do 

Amazonas, situada na Avenida Torquato Tapajós, nº 6.100, Bairro Flores, Manaus – AM - CEP: 

69.058-830, inscrita no cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda sob o n. 00.624.964/0001-00, neste ato representado pela sua Diretoria Executiva, 

pelo seu Diretor-Presidente, Sr. RENÉ LEVY AGUIAR, brasileiro, casado, geólogo e advogado, 

portador da Carteira de Identidade nº 324.573-0 – SSP/AM e do CPF/MF sob o nº 112.037.062-

00, e pelo seu Diretor Técnico e Comercial, Sr. CLOVIS CORREIA JUNIOR, brasileiro, casado, 

engenheiro mecânico, portador de cédula de identidade n. 0598795561 SSP/BA, inscrito no CPF 

sob o n. 549.827.315-00, ambos com endereço profissional na sede desta Companhia, a seguir 

denominada simplesmente CIGÁS e/ou CONTRATANTE, e do outro lado a empresa xxxxxxxxx, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua xxxxxx, denominada simplesmente 

CONTRATADA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

sob nº xxxxxxxx, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. xxxxxx, 

(qualificação), com base no Processo Administrativo n° xxxxxx/xxxx, na presença de 

testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, VISANDO GARANTIR 

A CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL, que se regerá pela Lei n. 13.303 

de 30 de junho de 2016 e RILC/CIGÁS, pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 

serviços técnicos especializados em operação e manutenção do sistema de distribuição de gás 

natural, visando garantir a continuidade de fornecimento de Gás Natural, conforme condições e 
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especificações constantes no Prejeto Básico e anexos, que deverão ser admitidos pela 

CONTRATANTE como parte integrantes deste Contrato. 

 

1.1 O detalhamento minucioso de todo o objeto deste Contrato está disponível no Projeto 

Básico n.002/2022, no Memorial Descritivo MD-CIG-001-0000-540-002 e demais anexos, 

parte integrante deste contrato. 

 

1.2 As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas pela Companhia de 

Gás do Amazonas, previstos para o exercício de 2022/2023, constantes no Orçamento de 

Investimentos de 2022/2023. 

1.3 O regime de execução dos serviços, objeto deste Contrato, será de empreitada por VALOR 

GLOBAL , nos termos da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CIGÁS. 

1.4 A descrição dos serviços objeto da contratação, os documentos complementares e 

condições gerais estão descritos e listados no MD-CIG-001-0000-540-002 – Memorial 

Descritivo dos Serviços; 

1.4.1 Todos os documentos citados nos referidos Memoriais Descritivos, também são parte 

integrante deste contrato e devem ser considerados na formação de preços da CONTRATADA, 

e inclusos na sua Proposta Comercial, sejam explicitamente nos itens da PPU – Planilha de 

Preços Unitários, ou diluídos como custos de outros serviços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 Constituem obrigações gerais da CONTRATADA: 

 

2.1.1 Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, as condições exigidas neste documento e em seus 

anexos, que passam a representar parte integrante deste; 

2.1.2 Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor na CIGÁS; 

2.1.3 A contratada deverá implantar Programa de Integridade, o qual deve ser 

estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das 

atividades, em atendimento aos termos e condições da Lei Estadual  (AM) nº 4.730, de 

27.12.2018; 

2.1.4 A implantação do Programa de Integridade, dar-se-á no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias corridos, a partir da celebração do contrato. 

 

27 / 169



 

 

 

 

 

Licitação CIGÁS n° xx/xxxx 

2.2 Tratam-se, ainda, de obrigações da CONTRATADA, concernentes à execução dos 

serviços e à responsabilidade técnica: 

2.2.1  Executar os serviços ora contratados, de acordo com o Projeto Básico, Memorial 

Descritivo, seus anexos e demais especificações deste Contrato, nos prazos e condições aqui 

estabelecidos; 

2.2.2 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, a ser realizada pela CIGÁS ou por empresa 

contratada por ela, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços 

em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 

2.2.3 Manter à frente dos serviços um representante credenciado por escrito, por tempo 

integral, capaz de responsabilizar-se pela direção dos serviços a serem executados e 

representá-la ante a CIGÁS; 

2.2.4 O representante credenciado como profissional técnico responsável, para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional, deverá ser indicado por força deste Contrato, 

sendo que sua substituição só poderá ocorrer mediante aprovação da CIGÁS e com indicação 

comprovada de que o profissional substituinte detenha capacidade técnico-profissional igual ou 

superior ao profissional substituído; 

2.2.5 Comunicar, de imediato, por escrito, à CIGÁS, quaisquer falhas, omissões ou 

discrepâncias eventualmente encontradas nas normas internas, desenhos e especificações que 

lhe forem fornecidos, no decorrer da execução dos serviços, a fim de serem corrigidas; 

2.2.6 Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execução do serviço, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições para sua habilitação e 

qualificação exigidas na formalização do mesmo, conforme prevê o inciso IX, do artigo 69, da Lei 

Federal nº 13.303/2016. 

2.2.7 Promover a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART” no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA-AM) relativa a este Contrato, encaminhando cópia à CIGÁS 

antes do início dos serviços, bem como comprovar junto à FISCALIZAÇÃO as demais exigências 

de ART para eventuais aditamentos contratuais e demais casos previstos nas Resoluções do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA); 

2.2.8 Refazer ou reparar, as suas expensas e nos prazos estipulados pela 

FISCALIZAÇÃO, quaisquer irregularidades dos serviços rejeitados, por terem sido executados 

em discordância com as especificações, normas aplicáveis ou contrários à boa prática. 

2.2.9 Apresentar à FISCALIZAÇÃO Programa de Gerenciamento de Riscos(PGR) (NR-9), 

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) (IN 84 do INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) (NR-7), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e ficha de empregado dos funcionários 

que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da CONTRATADA;  
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2.2.10 Preservar e manter a CIGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes do exercício deste Contrato; 

2.2.11 Fazendo-se necessário qualquer retrabalho, a CONTRATADA assumirá o ônus 

relativo aos recursos e materiais empregados, e em caso de não realizá-los, legitima a CIGÁS a 

contratá-los com terceiro, reconhecendo desde já sua responsabilidade pelo pagamento; 

2.2.12 Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, 

sendo a única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de 

eventuais inobservâncias delas; 

2.2.13 Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CIGÁS ou a terceiros, por ação 

ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços 

previstos neste Contrato; 

2.2.14 Arcar com as indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias 

praticados na execução dos serviços contratados e com os efeitos decorrentes da inobservância 

e/ou infração do Contrato, de leis, regulamentos ou posturas em vigor; 

2.2.15 Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prêmios de seguros, efetuados 

para proteção de seu pessoal, de seus bens e de responsabilidade perante terceiros, vinculadas 

ao presente Contrato, em observância à legislação em vigor; 

2.2.16 Manter a CIGÁS livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por 

perdas e danos ou prejuízos de qualquer natureza que tenha sofrido ou causado a terceiros em 

decorrência deste Contrato, independentemente de haver ou não contratado seguro adequado 

e suficiente para tais circunstâncias, obtendo ainda a renúncia de seus seguradores, a todo e 

qualquer direito de sub-rogação contra a CIGÁS; 

2.2.17 Não divulgar nem fornecer, sob as penas da lei, dados e informações referentes aos 

serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pela CIGÁS, a menos que 

expressamente autorizado por Diretor da CIGÁS ou por sua Diretoria Executiva; 

2.2.18 Executar o controle de qualidade dos serviços; 

2.2.19 Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, os 

documentos constantes do item 8.1.15, do Projeto Básico, anexo do Edital; 

2.2.20 Fornecer todos os materiais de consumo requeridos no documento LM-CIG-001-

0000-540-002 com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e/ou segurança 

recomendados pelas normas aplicáveis, necessários às atividades de garantia da qualidade, 

inclusive os utilizados em teste de capacitação do seu pessoal e para qualificação de pessoal e 

de procedimentos; 

2.2.21 Manter, às suas expensas, durante todo o prazo contratual, garantia da qualidade 

dos serviços contratados, obrigando-se ainda, com relação a este assunto, a: 
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a) Proceder a todas as qualificações de mão de obra especializada dentro de critérios 

ditados pelas normas vigentes e expedir os respectivos certificados, respondendo pelos 

custos de passagens, materiais e equipamentos utilizados na qualificação centralizada 

de pessoal e procedimentos; 

b) Executar testes adicionais, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário para 

melhor comprovar a qualidade requerida para serviços, equipamentos ou materiais de 

fornecimento da CONTRATADA. 

 

2.2.22. Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de 

materiais, equipamentos protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e 

criminalmente, por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como 

por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 

2.2.23 Fornecer todos os recursos necessários (mão-de-obra especializada, materiais, 

ferramentas, equipamentos, transporte, equipamentos de proteção individual e instrumentos 

especiais), bem como equipamentos relativos a segurança do trabalho, para a execução dos 

serviços. 

2.2.24 Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas a e os Procedimentos Operacionais da CIGÁS, 

podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservância das mesmas, sem prejuízo para a 

CIGÁS. A CONTRATADA, com base no escopo dos trabalhos e conjunto de clientes a serem 

atendidos conforme Ordem de Serviço emitida pela CIGÁS, deverá planejar a melhor forma de 

execução dos serviços. 

2.2.25 Fornecer e assegurar que todos os veículos, equipamentos, ferramentas, 

dispositivos e instrumentos sejam adequados à execução dos serviços a que se destinam e, que 

sejam efetuadas as devidas manutenções, calibrações e ensaios necessários para garantir a 

qualidade destes serviços.   

 

2.3 – Quanto ao pessoal: 

2.3.1 Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa de mão de obra 

necessária à execução dos serviços contratados; 

2.3.2 A CONTRATADA se fará representar nos serviços, objeto deste Contrato, por 

profissional que dirigirá os serviços durante todo o prazo contratual e cujo nome, acompanhado 

do respectivo currículo, será submetido previamente à aprovação da CIGÁS; 

2.3.3 Em caso de falta ou impedimento, o profissional representante da CONTRATADA 

deverá ser substituído por um preposto, munido de termo de preposição, com amplos poderes 
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para representá-la e cujo nome, acompanhado do respectivo currículo, deverá ser submetido, 

previamente, à aprovação da CIGÁS; 

2.3.4 Não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, 

mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República, bem 

como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de 

seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato; 

2.3.5 A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela CIGÁS, a emitir declaração, 

por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior; 

2.3.6 Apresentar à FISCALIZAÇÃO uma relação nominal de todos os empregados que 

executarão os serviços, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nesta 

relação; 

2.3.7 Manter os empregados, identificados pelo nome e logotipo da CONTRATADA 

estampado no uniforme, utilizando os equipamentos de proteção individual (E.P.I.) durante todo 

o período de execução do Contrato; 

2.3.8 Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados a utilizar o mais alto nível da 

técnica atual. A comprovação da capacidade do profissional, mediante a realização de testes de 

qualificação, conforme as normas vigentes, poderá ser exigida pela CIGÁS, que terá o direito de 

acompanhá-los e, se julgar necessário, a CIGÁS poderá solicitar a realocação ou até a 

substituição. 

2.3.9 Determinar para seu pessoal, sempre que estiver à serviço da CIGÁS, o uso 

ostensivo de crachás de identificação; 

2.3.10 Garantir o respeito e o cumprimento das regulamentações da legislação no que se 

reporta à Segurança, Meio Ambiente e Saúde bem como as disciplinas, regulamentos e normas 

em vigor no local de serviço; 

2.3.11 Promover, sem ônus para a CIGÁS, a substituição e retirada imediata de qualquer 

de seus empregados, que, em qualquer tempo, apresente comportamento não compatível com 

a política e o código de conduta da CIGÁS; 

2.3.12 Os serviços executados em horário extraordinário para cada etapa dos serviços 

devem ser programados com antecedência adequada, de acordo com critério a ser estabelecido 

juntamente com a FISCALIZAÇÃO, salvo nos casos oriundos de situações emergenciais e 

sobreaviso; 

2.3.13 Atender, pontualmente, aos encargos referentes a salários, leis trabalhistas e de 

previdência e assistência social, bem como pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a 

ser devidos a seu pessoal; 
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2.3.14 Apresentar, na periodicidade acordada com a FISCALIZAÇÃO, a documentação 

relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados; 

2.3.15 Arcar com os encargos e despesas, decorrentes de alojamento, alimentação, 

transporte, despesas com viagens, assistência médica e de pronto-socorro, que forem devidos 

ao seu pessoal; 

2.3.16 Apresentar Memorial de Cálculo, detalhando o número de profissionais envolvidos 

na execução do presente Contrato, por categoria profissional x salário x quantidade de horas/dia 

a serem despendidos. 

2.3.17 Responder para seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços (salários, seguros de acidente, seguros em geral, taxas, impostos e contribuições, 

indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras), sendo de sua inteira e exclusiva 

responsabilidade o cumprimento das obrigações e exigências decorrentes da legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e de seguros, não existindo, de modo algum, entre seus 

empregados e a CONTRATANTE vínculo empregatício ou de qualquer natureza, assumindo 

plena e exclusiva responsabilidade pelos Contratos de Trabalho celebrados com seus 

empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos que venham a ocorrer, eximindo a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária e/ou subsidiária pelos mesmos, a 

qualquer tempo, ressarcindo à CONTRATANTE qualquer valor pago ou exigido judicialmente a 

este título. 

 

2.4 - QUANTO A MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

2.4.1 Fornecer todos os materiais e equipamentos conforme definido no Memorial 

Descritivo, nas normas e Diretrizes da CIGÁS, bem como qualquer outra ferramenta necessária 

à execução dos serviços; 

2.4.2 Fazer uso de máquinas, equipamentos e ferramentas a serem empregados com 

requisitos de qualidade, utilidade, resistência e/ou segurança recomendados pelas normas 

aplicáveis; 

2.4.3 Providenciar a colocação de todos os materiais, equipamentos e instrumentos sob 

sua responsabilidade de fornecimento no local, no prazo acordado com a FISCALIZAÇÃO, 

compatível com as exigências para inspeção de recebimento, visando não comprometer o 

cronograma dos serviços; 

2.4.4 Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais, 

equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos e/ou instalações fornecidos pela CIGÁS, bem 

como ressarcir, pelo valor atualizado, eventuais extravios, danos ou depreciações não 

relacionadas com a execução do presente Contrato; 
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2.4.5 Carregar, transportar e descarregar os materiais e equipamentos necessários à 

execução do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - ENCARGOS DA CIGÁS 

3.1 Constituem-se obrigações da CIGÁS: 

3.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

3.1.2 Atestar a execução do objeto por meio de gestor especificamente designado; 

3.1.3 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições e preços 

pactuados; 

3.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, 

defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços; 

3.1.5 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção a aplicação de eventuais 

multas contratuais;  

3.1.6 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do CONTRATO por intermédio de 

empregados próprios designados para este fim; 

3.1.7 Verificar se os materiais fornecidos pela CONTRATADA, está dentro das 

especificações contratadas, rejeitando, no todo ou em parte, os materiais e equipamentos 

entregues fora das especificações deste CONTRATO e seus anexos; 

3.1.8 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada no 

fornecimento dos materiais contratados; 

3.1.9 Emitir e encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Serviços para início da 

mobilização; 

3.1.10 Fornecer partes e peças sobressalentes para execução dos serviços; 

3.1.11 Aprovar os planos de trabalho; 

3.1.12 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, de eventual troca de horário de 

expediente adotado pela CIGÁS; 

3.1.13 Analisar e aprovar os procedimentos operacionais de campo elaborados pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO 

4.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da 

Ordem de Serviço - OS, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogados por iguais e 

sucessivos períodos, nos termos da Lei 13.303/2016. 
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4.2 O prazo de mobilização é de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da 

Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS E VALOR 

5.1 O valor global para remuneração do objeto do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxx. 

5.1.1 O valor real a ser pago à CONTRATADA pela realização dos serviços será o 

resultante da aplicação dos preços dos itens de serviços, constantes das respectivas Planilhas 

de Preços, às quantidades de serviços e fornecimento de materiais que forem efetivamente 

executadas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO, conforme o disposto na Cláusula Sétima - Medição. 

 5.2 Os custos referentes à mão de obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não 

cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções ou 

dissídios ocorridos no curso da contratação. 

5.3 A CONTRATADA fica exclusivamente responsável por quaisquer ônus que venham a ser 

imputados à CIGÁS em razão da falta dos recolhimentos devidos à Previdência ou Assistência 

Social, a par do direito de regresso que já é assegurado a esta última pela legislação pertinente, 

sendo que, em qualquer hipótese que venha a CIGÁS a arcar com qualquer ônus relativo aos 

Encargos Sociais e Trabalhistas devido ao pessoal da CONTRATADA em razão dos serviços 

contratados através deste instrumento, além da responsabilidade de arcar com todos os ônus 

que daí decorrerem, como já estabelecidos, ficará ainda sujeita ao pagamento de multa 

compensatória no valor de 20% (vinte por cento) do valor correspondente ao ônus imputado à 

CIGÁS. 

 5.4 As disposições constantes neste item serão lançadas no Termo de Recebimento Provisório, 

condicionando a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) à solução de todas as 

pendências, inclusive com a multa convencionada. 

  

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas, nos termos do artigo 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001. 

6.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno mínimo de 1 (um) ano, aplicando-se o 

índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial a ser 

ajustado. 

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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6.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.5 Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a 

preclusão do direito. 

6.6 Os preços serão reajustados mediante a aplicação da seguinte fórmula de cálculo: 
 

P  =  Po   x Δ IPCA 

                   

onde: 

P  = preço contratual reajustado; 

Po = preço contratual inicial; 

Δ IPCA = Variação do IPCA no intervalo de tempo compreendido entre a data da apresentação 

da proposta de preços e a do mês anterior ao início da vigência do reajustamento anual, ou seja, 

12 (doze) meses após a apresentação da proposta de preços. 

6.7 Nos cálculos de reajustamento dos preços contratuais, utilizar-se-á o IPCA do mês anterior 

ao início da vigência do reajustamento anual, ainda que não publicados, mas dados a conhecer 

pelo órgão competente. 

6.7.1 Havendo atraso na divulgação do IPCA, será utilizado, a título provisório, o fator de 

reajustamento calculado até o mês anterior ao do término do período de medição do Boletim de 

Medição (BM), ou anterior à data do evento medido, quando for o caso, sendo que, nesta 

hipótese, as eventuais diferenças, a maior ou a menor, em qualquer caso, serão pagas ou 

compensadas por ocasião do pagamento de quaisquer documentos de cobrança posteriores, 

quando existentes, ou pelo meio adequado à satisfação desse eventual crédito/débito. 

6.7.1.1 O pagamento de eventual complemento de reajuste, devido a não disponibilidade de 

índices por ocasião da emissão do BM, será efetuado juntamente com o pagamento do principal, 

desde que, de igual forma, tenha a CONTRATADA apresentado a documentação contábil no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis da data de aprovação do Boletim de Reajustamento (BR). 

6.8 Os valores dos preços básicos e dos reajustamentos deverão constar de modo destacado, 

em um único documento de cobrança, estando o total sujeito à retenção, se prevista 

contratualmente. 

6.9 A CONTRATADA realizará o cálculo dos reajustamentos, expressando o seu resultado no 

Boletim de Medição (BM) ou em documento equivalente, para fins de cobrança e enviará à 

FISCALIZAÇÃO para que proceda à conferência e aprovação ou devolução para correção, caso 

sejam detectados erros. 
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6.9.1 Na hipótese prevista no subitem 6.7.1.1 desta cláusula, a CONTRATADA emitirá o 

correspondente Boletim de Reajustamento (BR) complementar ou documento equivalente.  

6.9.2 O reajustamento não atingirá os serviços executados anteriormente à data da ocorrência 

do motivo que o justifique. 

6.9.3 O reajustamento calculado de acordo com a fórmula prevista no item 6.6 desta cláusula 

incidirá sobre o valor total do Boletim de Medição (BM) referente ao mês de competência do 

reajustamento e Boletim de Medição (BM) subsequentes emitidos até a entrada em vigor de um 

novo reajustamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – MEDIÇÃO 

7.1 A FISCALIZAÇÃO procederá à análise da medição das etapas realizadas pela 

CONTRATADA, apresentada sob a forma de Boletim de Medição (BM), em caráter provisório, 

que, se aprovada, será recebida pela FISCALIZAÇÃO, referente ao período considerado para 

medição.  

 

7.2 A CONTRATADA deverá apresentar o Boletim de Medição no máximo até o dia 10 (dez) de 

cada mês,  em caso de feriado, até o primeiro dia útil subsequente, com todos os 

documentos dos serviços realizados no mês anterior (Ordem de Serviço, Relatório de 

despesa com pessoal bem como os demais documentos de comprovação de pagamento 

dos débitos trabalhistas, lista de materiais aplicados e demais documentos devidos e 

aplicáveis a cada caso), devidamente assinado, para conferência da FISCALIZAÇÂO 

(fiscal do contrato e gestor da área). 

 

7.3  A FISCALIZAÇÃO terá até 5 (cinco) dias úteis para realizar a devolução do Boletim de 

Medição (BM) à CONTRATADA. 

 

7.4 Se aprovado pela FISCALIZAÇÃO, será devolvido o Boletim de Medição (BM) à 

CONTRATADA para fins de apresentação dos documentos de cobrança. 

 

7.5 Se detectado erro pela fiscalização, será o Boletim de Medição (BM) devolvido à 

CONTRATADA para correção e ajustes. 

 

7.6 No caso da FISCALIZAÇÃO proceder à devolução do Boletim de Mediçaão (BM) para 

ajustes, a CONTRATADA deverá reenviar novo Boletim de Medição (BM), acompanhado dos 

documentos exigidos na cláusula oitava, bem como de esclarecimentos sobre os ajustes 
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realizados. Neste caso, a FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis para nova análise, para que 

assim proceda pela aprovação ou nova devolução para ajustes. 

 

7.7 O ajuste do Boletim de Medição (BM) deverá ser feito pela CONTRATADA quantas vezes 

forem necessárias até a sua completa aprovação, respeitados os prazos de análise da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

7.8 No caso de devolução do Boletim de medição (BM), poderá a FISCALIZAÇÃO, a seu critério, 

aprová-lo parcialmente, indicando quais os itens aprovados, desde que tais itens não mantenham 

relação com aqueles em desconformidade e que, de alguma forma, possam alterar os itens 

aprovados. 

 

7.9 O período normal considerado para a medição dos serviços será sempre o intervalo 

compreendido entre o dia 01 (primeiro) até o dia 30 (trinta) ou 31 (trinta e um) do mês vigente. 

 

7.10 Os serviços registrados no Boletim de medição (BM) serão considerados aceitos, 

provisoriamente, e reconhecidos em condições de serem faturados pela CONTRATADA, 

podendo a CIGÁS rejeitá-los posteriormente, caso seja constatada alguma irregularidade, 

devendo a CONTRATADA refazê-los. 

 

7.10.1 A CONTRATADA deverá acompanhar as análises das medições ou avaliações 

procedidas pela CIGÁS, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações 

que julgar necessária, na forma do item xx. 

7.10.2 A assinatura da CONTRATADA por seu representante junto à CIGÁS implicará no 

reconhecimento da exatidão do Boletim de Medição (BM) e/ou do Boletim de 

Reajustamento (BR), para efeito de faturamento. 

7.10.3 Os critérios de Medição estão definidos no Projeto Básico nº 002/2022, 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - CM-CIG-001-0000-540-002 e demais anexos deste contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A medição referente ao item “ATIVIDADES ” será mensal e deverá 

ser realizada com base no quantitativa de horas executados, sendo o custo da hora da atividade 

indicado na Planilha de Preços Unitários (PPU), conforme Programação de Ordem de Serviços 

e demais documentos solicitados no MD, todos devidamente aprovados pela CIGÁS. A referida 

medição deve ainda considerar que: 
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1. Caso o profissional realize trabalhos em horários extraordinários, estes serão 

pagos conforme acordo coletivo do sindicato, adotado pela CONTRATADA, que deverá ser 

apresentado à CIGÁS no momento da mobilização do profissional. 

 

2. As horas extras serão permitidas apenas mediante solicitação por escrito da 

CONTRATADA e previamente aprovada pela CIGÁS. 

 

3. As horas extras e sobreavisos de cada posto fixo serão pagos de forma 

proporcional ao percentual das horas realizadas naquele mês. 

   

4. A CONTRATADA deve assegurar a continuidade dos serviços, nos casos de 

faltas ou férias, providenciando às suas expensas, a pronta substituição do(s) profissional(is). 

 

5. Em caso de indisponibilidade de horas do profissional, seja por atraso e/ou saída 

antecipada, o valor correspondente ao HH por tempo indisponível não poderá ser cobrado no 

boletim de medição. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para a medição referente às despesas de viagens, a 

CONTRATADA deverá apresentar relatório, sujeito à aprovação da CIGÁS, indicando os dias 

trabalhados, os serviços executados, bem como os comprovantes das despesas realizadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO 

  

8.1 Os pagamentos devidos por força deste Contrato serão efetuados pela CIGÁS, em moeda 

corrente nacional, de acordo com o respectivo Boletim de medição (BM) de serviços devidamente 

atestado pela FISCALIZAÇÃO e aceito pela CIGÁS, deverão ser efetuados em até 30 (trinta) 

dias, após a aprovação da Nota Fiscal, ficando condicionado à apresentação dos documentos 

de regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme item 14 do Projeto Básico.  

8.2 A CONTRATADA deverá apresentar o documento de cobrança (nota fiscal/fatura emitida em 

moeda corrente nacional) com as demais exigências atendidas, no endereço da sede da CIGÁS, 

10 (dez) dias úteis antes de cada dia 30 (trinta), sendo que o descumprimento desse prazo 

acarretará a postergação do pagamento por tantos dias quanto corresponder o atraso. 

8.2.1 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente 

emitido e aprovado o respectivo Boletim de Medição. 

 8.2.2 Os documentos de cobrança deverão vir com os seguintes dados da CIGÁS: CNPJ 

n. 00.624.964/0001-00 e IE n. 04.103.203-9, contendo as seguintes informações: 
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a) Número e data de assinatura do instrumento contratual e aditivo, quando houver; 

b) Número do documento de medição (BM ou BR) e respectivo período da execução dos 

serviços, evento ou fornecimento, quando aplicável; 

c) Nome e código do banco; 

d) Agência, código e conta corrente da CONTRATADA. 

 

8.3 As parcelas de tributos cuja retenção na fonte é cometida por lei para a CIGÁS, enquanto 

contratante, incidirão sobre o valor constante dos documentos de cobrança apresentados pela 

CONTRATADA. 

8.4 Os documentos de cobrança deverão ser apresentados, juntamente com o original do 

documento que lhe deu origem, Boletim de Medição ou Boletim de Reajustamento, quando 

houver, no seguinte endereço: Avenida Torquato Tapajós, nº 6.100 – Bairro Flores, Manaus – 

AM - CEP: 69.058-830. 

8.5 Os valores dos preços básicos e do reajustamento, quando previsto, deverão constar de 

modo destacado, em um único documento de cobrança. 

8.5.1 Não há remuneração pelo prazo de pagamento dos documentos de cobrança. 

 

8.6 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o Boletim de Medição (BM), os 

seguintes documentos:  

 

8.6.1 Cópia autenticada da folha de pagamento específica dos empregados que estiverem 

envolvidos na execução dos serviços contratados, elaborada no Cadastro Específico do INSS 

(CEI), indicando no cabeçalho o número deste Contrato; 

 

8.6.2 Cópia autenticada da Guia da Previdência Social (GPS), devidamente quitada, referente 

ao mês de competência anterior ao da execução dos serviços (com o preenchimento do nome, 

CNPJ/CEI, número deste Contrato indicado no rodapé, data e valor da nota fiscal ou fatura), 

referente a todos os empregados da CONTRATADA em atuação na execução do Contrato; 

 

8.6.3 Declaração, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE, de que possui 

escrituração contábil, firmada pelo contador responsável da CONTRATADA, e que os valores 

apresentados encontram-se devidamente contabilizados; 

 

8.6.4 Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social (GFIP), referente ao mês de competência anterior ao da 
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execução dos serviços, específica para este Contrato, juntamente com o recibo de entrega da 

mesma, devidamente autenticada, indicando no rodapé o número do presente Contrato. 

 

8.6.4.1 Caso ocorra paralisação dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer cópia da 

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) Negativa, 

com o respectivo comprovante de entrega. 

 

8.6.5 Quando da emissão do Boletim de Medição final, além da apresentação dos documentos 

indicados nos subitens anteriores, fornecer até 15 (quinze) dias após apresentação do último 

documento de cobrança, aqueles referentes ao mês da medição final, e apresentação da 

respectiva Certidão Negativa de Débitos - CND, sob pena de impossibilidade de participação em 

licitações ou em futuras contratações da CIGÁS.  

 

8.6.6 A CONTRATADA obriga-se a pagar à CIGÁS o valor que a esta for imposto por força de 

eventual condenação subsidiária ou solidária, proferida pelo Poder Judiciário ou pelas instâncias 

administrativas trabalhistas competentes, no que se refere ao inadimplemento de obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fundiárias (FGTS) inadimplidas para com os 

empregados da CONTRATADA. 

 

8.6.6.1 O referido valor será acrescido de todos os dispêndios envolvidos, tais como, 

custas judiciais, honorários advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros. 

 

8.6.7 O pagamento das nota fiscal/fatura ficará condicionado à apresentação, por parte da 

CONTRATADA à CIGÁS, dos documentos de regularidade a seguir: 

 

8.6.7.1 Certidão Negativa de Débito do INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual, 

Municipal e Trabalhista, válidas. 

 

8.7  Fica assegurado à CIGÁS o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, em 

relação a este Contrato ou em qualquer outro que a CONTRATADA mantenha com a CIGÁS, 

independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a: 

 

8.7.1 Débitos de qualquer natureza a que tiver dado causa; 

8.7.2 Despesas relativas à correção de eventuais falhas; 

8.7.3 Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos. 
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8.8 Na eventualidade de indisponibilidade de recursos orçamentários da CIGÁS, para esse fim 

específico, o Cronograma Físico poderá ter seu prazo alterado. 

8.9 Não serão permitidas as hipóteses de pagamento antecipado. 

8.10 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstância que impeça o 

pagamento da despesa, os mesmos serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a 

CONTRATADA providencie as medidas cabíveis. Neste caso, o prazo de pagamento iniciar-se-

á após a regularização, sem ônus à CONTRATANTE. 

8.6 As condições e formas de pagamento estão estabelecidas na minuta do CONTRATO e no 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - CM-CIG-001-0000-540-002, anexo deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - MULTAS 

9.1 Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 

inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestará 

a garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades 

estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da 

sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

  

9.2 Pelo não cumprimento das exigências da CONTRATANTE ou de quaisquer condições 

contratuais, será aplicada a multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) do valor indicado 

no item 5.1 deste, por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela 

CONTRATANTE. 

 

9.3 No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de continuidade, será aplicada 

a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato; 

 

9.4 No caso de rescisão por culpa da CONTRATADA será aplicada a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do Contrato; 

 

9.5 Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir o contrato, poderá a CIGÁS 

aplicar à CONTRATADA multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago, em 

razão do inadimplemento de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias. 

  

9.5.1 O pagamento da referida multa não exonerará a CONTRATADA da obrigação de 

restituir à CIGÁS o valor que a ela for imposto por força de eventual condenação solidária 

proferida pela Justiça do Trabalho ou pelas Instâncias Administrativas competentes. 
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9.6 O montante correspondente à soma dos valores das multas será limitado ao percentual de 

10% (vinte por cento) do valor do contrato indicado no item 5.1. 

  

9.7 A cobrança da multa, aludida nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 será efetuada através de formulário 

(guia de recolhimento), cujo pagamento deverá ser feito 02 (dois) dias após a sua apresentação, 

ou debitado do Boletim de Medição (BM) imediatamente subsequente, a critério da CIGÁS. 

  

9.8 O recolhimento da multa, referida nos itens 9.1, 9.2 e 9.3, é obrigatório. Qualquer contestação 

sobre a sua aplicação deverá ser feita por escrito e, no caso de julgada improcedente a aplicação 

da multa, será processada a sua devolução pelo valor nominal. 

  

9.9 As faturas cujos fornecimentos derem origem à cobrança de multas, só serão pagas após 

liquidação das guias de recolhimento. 

  

9.10 Independentemente de cobrança de multas, os prazos de entrega não cumpridos poderão 

gerar uma das seguintes penalidades, garantida a ampla defesa: 

  

a) advertência por escrito; 

 b) suspensão temporária do cadastro de fornecedores; 

 c) proibição de participar de licitação promovida pela CIGÁS pelo período de 02 (dois) 

anos. 

  

9.11 Os valores básicos das multas, caso haja reajustamento, serão atualizados pelos 

respectivos fatores vigentes nos períodos de sua aplicação, e descontados das faturas que se 

seguirem. 

 

9.12 As penalidades estabelecidas não excluem quaisquer outras decorrentes de lei ou deste 

Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA pelo ressarcimento das perdas e danos 

que a CIGÁS venha a sofrer em consequência de inadimplemento de Cláusula e condições 

contratuais. 

 

9.13 Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação 

de multa, lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa, salvo na hipótese 

prevista no subitem 9.4. 
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9.14 Pelo descumprimento da exigência prevista Lei Estadual (AM) n. 4.730/18, a Administração 

aplicará à empresa contratada multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidentes 

sobre o valor do contrato. 

 

9.15 O cumprimento da exigência da implantação do Programa de Integridade fará cessar a 

aplicação da multa. 

 

9.16 O cumprimento da exigência da implantação do Programa de Integridade não implicará 

ressarcimento das multas aplicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1 O gerenciamento ficará a cargo do Sr. ..........................., CPF: ..................., matrícula nº 

.........., Gerente de Operação e Manutenção, e a fiscalização do presente instrumento e sua 

execução, ficará a cargo dos Supervisores, lotados na Gerência de Operação e Manutenção, ou 

a seus substitutos eventuais, a quem deverá ser dirigida toda comunicação pela CONTRATADA, 

relacionada com o objeto deste contrato. 

 

10.2 A representação do Gestor citado no item anterior poderá ser exercida por 01 (um) 

colaborador de cada área a ser fiscalizada (manutenção, operação, metrologia , integridade 

eplanejamento) sendo estes, designados pela CIGÁS, encarregados pela verificação do 

cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam 

executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato e que terão amplos poderes para: 

 

10.2.1 Acompanhar todas as fases do Contrato e execução dos serviços, solucionando 

quaisquer casos concernentes a estes, de responsabilidade da CIGÁS; 

 

10.1.2 Solicitar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários 

ao perfeito conhecimento e controle dos serviços; 

 

10.2.3 Determinar a prioridade de serviços e controle das suas condições de execução e 

solucionar quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos; 

 

10.2.4 Transmitir à CONTRATADA as instruções e determinações da CIGÁS; 

 

10.2.5 Recusar serviços que não tenham sido executados de acordo com as disposições 

deste Contrato; 
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10.2.6 Sustar ou solicitar que se refaçam quaisquer serviços, desde que lhe venha ao 

conhecimento e esteja dentro de sua capacidade, que não atendam às especificações e 

que não estejam sendo executados de acordo com a boa técnica ou que atentem contra 

a segurança pessoal ou de bens da CIGÁS e/ou terceiros ou que venha a agredir o meio 

ambiente ou interfira com a preservação ambiental, conforme legislação pertinente. 

 

10.2.6.1 Ordenar que sejam refeitos serviços executados se houver indícios 

quanto à existência de vícios ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a 

recomposição ficará por conta da CONTRATADA; caso contrário, a CIGÁS arcará 

com essas despesas. 

 

10.2.7 Recusar os empregados cuja habilitação e experiência julgar inadequadas para o 

exercício dos serviços ou que executem serviço que repute de rendimento ou qualidade 

não satisfatórios, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer despesas 

que de tal fato possam decorrer; 

10.2.8 Exigir a retirada do local dos serviços de material recusado, podendo a CIGÁS 

proceder a esta remoção, à custa da CONTRATADA; 

10.2.9 Autorizar a retirada, do local das obras, de máquinas, equipamentos e materiais 

da CONTRATADA, desde que essa medida não acarrete prejuízo ao bom andamento dos 

serviços 

10.2.10No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da 

CONTRATANTE, terá esta, além do direito de aplicação das sanções previstas neste 

Contrato, também o de suspender a execução dos serviços contratados; 

 

10.2.9 Efetuar a medição dos serviços executados, verificação de fornecimento quando 

previsto ou realização do evento, emitindo os respectivos Boletins de Medição; 

 

10.2.10 Anotar no Registro de Ocorrências as irregularidades ou falhas que encontrar na 

execução dos serviços, nele anotando as observações ou notificações cabíveis, 

assinando-o em conjunto com o representante da CONTRATADA; 

 

10.2.11 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a aplicação das penalidades previstas 

neste Contrato; 
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10.2.12 Requerer à CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do 

adimplemento de suas obrigações trabalhistas para com os empregados envolvidos 

diretamente com os serviços, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do 

FGTS. 

 

10.3 A ação ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO não exime a total responsabilidade 

da CONTRATADA pela execução dos serviços contratados. 

 

10.4 Na vigência do prazo contratual, a CIGÁS realizará e comunicará a avaliação de 

desempenho da CONTRATADA, através do Boletim de Avaliação de Desempenho – BAD, 

abrangendo os aspectos relativos a equipamentos e materiais, instalações, qualidade e eficácia. 

 

10.5 No final dos serviços, e após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, os 

resultados das avaliações de desempenho serão comunicados e consolidados através de 

atestado de execução de serviço, quando solicitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na sua conclusão e após a assinatura, pelas 

partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

 

11.2 Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá atender 

a todas as exigências da CONTRATANTE, relacionadas com a correção de quaisquer 

imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a CIGÁS, bem 

como demais pendências porventura existentes. 

 

11.3 A aceitação definitiva e total dos serviços pela CIGÁS e a assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo se dará após 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da 

realização da medição final, ressalvado o disposto no item 11.2 desta Cláusula. 

 

11.3.1 No caso de não aposição da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da emissão do referido TRD, 

fica implícita a concordância tácita da mesma, ou seja, que a CONTRATADA dá à CIGÁS 

plena, rasa e geral quitação de todos os seus direitos relativos aos serviços objeto deste 

Contrato, especialmente aqueles correspondentes ao preço ajustado e reajustamento, 

quando houver, para nada mais reclamar sob qualquer título ou pretexto, com fundamento 

na contratação, definitivamente quitada.  
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11.4 A critério exclusivo da CIGÁS, poderão ser lavrados e assinados pelas partes contratantes 

Termos de Recebimento Parcial, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver 

concluído e já realizada a respectiva medição. 

 

11.5 Os serviços registrados no documento de medição serão considerados como 

provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial. 

 

11.6 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), cuja data fixa o início dos prazos 

previstos no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 

exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CIGÁS a qualquer 

tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO 

12.1 A CONTRATADA não pode ceder, no todo ou em parte, o presente Contrato, salvo com 

autorização prévia e por escrito da CIGÁS. 

 

12.2 A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em 

parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com 

autorização prévia e por escrito da CIGÁS. 

 

12.2.1 Deverá constar, obrigatoriamente, da autorização prévia, que a CIGÁS opõe ao 

CESSIONÁRIO dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se 

expressamente que os pagamentos ao CESSIONÁRIO estarão condicionados ao 

preenchimento, pelo CEDENTE, de todas as suas obrigações contratuais. 

 

12.3 A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela CIGÁS, não exime a 

CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades contratuais. 

 

12.4 A CIGÁS poderá ceder o presente Contrato, total ou parcialmente, mediante anuência da 

CONTRATADA, dispensada esta nos casos em que o CESSIONÁRIO seja empresa sob controle 

ou com participação acionária da CIGÁS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 
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13.1 A CIGÁS poderá rescindir este Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito 

de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 

 

13.1.1 Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

 

13.1.2 Lentidão no seu cumprimento, levando a CIGÁS a presumir a impossibilidade de 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados; 

 

13.1.3 Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

 

13.1.4 Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia 

comunicação à CIGÁS; 

 

13.1.5 Cessão ou subcontratação total ou parcial do seu objeto, ou cessão total ou parcial 

dos créditos decorrentes deste Contrato a terceiros, sem prévia e expressa anuência da 

CIGÁS, bem como a associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a 

prévia comunicação à CIGÁS; 

 

13.1.6 Não atendimento das determinações regulares do preposto da CIGÁS designado 

para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como as de seus 

superiores; 

 

13.1.7 Cometimento reiterado de faltas na sua execução, correspondência específica ou 

documento similar, desde que atingido o limite estabelecido no item 9.3 deste Contrato, 

para a soma dos valores das multas aplicadas;  

 

13.1.8 Decretação da falência da CONTRATADA, ou instauração da insolvência civil 

quando esta for pessoa física; 

 

13.1.9 Dissolução da sociedade, alteração social ou modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que, a juízo da CIGÁS, prejudique a execução da obra ou serviço; 

 

13.1.10 Homologada a concordata, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente 

para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a critério da CIGÁS; 
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13.1.11 Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, 

motivada pela CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de custo daí 

decorrentes e por perdas e danos que a CIGÁS, como consequência, venha a sofrer; 

 

13.1.12 Deixar a CONTRATADA de apresentar a comprovação de adimplemento das 

obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, 

para com seus empregados, quando solicitada pela FISCALIZAÇÃO, sem perda do 

direito da CIGÁS de aplicar a respectiva multa. 

 

13.2 Rescindido o Contrato, a CIGÁS imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços 

executados, entregando-os a quem ela bem entender, independentemente de autorização 

judicial e sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na forma 

legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão. 

 

13.2.1 Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar a CIGÁS pelo que esta 

tiver de despender além do valor contratual e a ressarci-la das perdas e danos que venha 

a sofrer em consequência da rescisão em tela. 

 

13.2.2 Caso a CIGÁS decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 

prejuízo das penalidades previstas consoante a Cláusula Nona, poderá a seu exclusivo 

critério, suspender a sua execução, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

 

13.2.3 A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas, para fins 

indenizatórios: 

 

13.2.3.1 Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato ou de quaisquer outras 

contratações que a CONTRATADA mantenha com a CIGÁS, para compensação por esta, 

até o limite dos prejuízos a ela causados. 

 

13.2.3.2 Acionamento da garantia contratual, quando prevista, para ressarcimento 

da CIGÁS dos valores das multas e indenizações a ela devidas. 

 

13.2.4 Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação 

permissiva de aplicação de rescisão contratual, lhe será garantido o prazo de 10 (dez) dias 
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para defesa, de acordo com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório, nos termos dos incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituição Federal. 

 

13.3 A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de: 

13.3.1 Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CIGÁS por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou 

guerra; e 

 

13.3.2 Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CIGÁS, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, ressalvadas, ainda, as 

postergações de pagamento motivadas pelo não atendimento pela CONTRATADA das 

disposições contratuais relativas à correta emissão e apresentação de seus documentos de 

cobrança, seus anexos obrigatórios e informações bancárias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 

14.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 

devidos em decorrência, direta ou indireta, deste Contrato ou de sua execução, serão de 

exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a 

reembolso. A CIGÁS, quando fonte retentora, deverá descontar e recolher, nos prazos da Lei, 

dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

 

14.1.1 A CONTRATADA declara haver levado em conta na apresentação de sua 

proposta, os tributos incidentes sobre a execução dos serviços ou fornecimento objeto 

deste Contrato, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para 

o efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela 

autoridade competente. 

 

14.1.2 Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais 

e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a execução 

dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a 

consequente redução dos preços praticados e o reembolso à CIGÁS dos valores 

porventura pagos à CONTRATADA. 

 

14.2 Durante o prazo de vigência deste Contrato, se ocorrer qualquer dos eventos abaixo 

indicados, que comprovadamente venha a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, 
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os preços serão revistos, a fim de adequá-los às modificações havidas, compensando-se na 

primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas alterações: 

 

14.2.1 criação de novos tributos; 

14.2.2 extinção de tributos existentes; 

14.2.3 alteração de alíquotas; e 

14.2.4 instituição de estímulos fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de 

tributos federais, estaduais e municipais. 

 

14.3 Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as vantagens decorrentes caberão 

sempre à CIGÁS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SIGILO  

15.1 A CONTRATADA obriga-se, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as 

informações de caráter estratégico da CIGÁS, afeitas ao mercado explorado pela CIGÁS e seus 

concorrentes, que lhe forem transmitidas pela CIGÁS, visando à execução do objeto contratual. 

 

15.1.1 A CONTRATADA, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, 

empregados, prepostos, a qualquer título, e comitentes. 

15.1.2 Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução 

contratual, nas dependências da CIGÁS ou dela originárias, ainda que não diretamente 

envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser mantidas em sigilo nos 

termos e prazos da presente Cláusula. 

 

15.2 A CONTRATADA reconhece que as especificações técnicas, para fins de execução deste 

Contrato, não são passíveis de apropriação, estando titularizadas pela CIGÁS. 

 

15.3 O não cumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará: 

a) na rescisão contratual, se vigente o presente Contrato; 

b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos; 

c) adoção das medidas judiciais cabíveis; 

d) aplicação de multa compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, 

independentemente da indenização que trata a alínea “b”, deste item contratual, se vigente o 

presente Contrato. 

 

15.4 Só será legítima como motivo de exceção à obrigatoriedade de sigilo a ocorrência de 
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não cumprimento nas seguintes hipóteses: 

 

a) a informação já era comprovadamente conhecida anteriormente às tratativas de contratação, 

sejam elas diretas ou através de procedimento licitatório; 

b) houve prévia e expressa anuência da CIGÁS, mediante autorização da maior autoridade do 

órgão responsável pelo presente Contrato, quanto à liberação da obrigação de sigilo e 

confidencialidade; 

c) a informação foi comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, 

independentemente do presente Contrato; 

d) determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que 

notificada imediatamente à CIGÁS, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de 

justiça no seu trato judicial e/ou administrativo. 

 

15.5 Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação sobre o presente instrumento 

contratual está adstrita à prévia autorização da CIGÁS, ressalvada a mera informação sobre sua 

existência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

16.1 As partes contratantes não responderão pelo não cumprimento das obrigações ou pelos 

prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, na forma da lei, caso em que qualquer das 

partes pode pleitear a rescisão contratual. 

 

16.2 O período de interrupção dos serviços, decorrentes de eventos caracterizados como força 

maior ou caso fortuito, será acrescido ao prazo contratual. 

 

16.3 Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de 

força maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, 

por escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências. 

 

16.4 Durante o período impeditivo definido no item 16.2 acima, as partes suportarão 

independentemente suas respectivas perdas. 

 

16.5 Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento 

do presente Contrato, sob as condições idênticas às estipuladas no item 16.4 acima. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

17.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos danos que sejam causados à CIGÁS ou a 

terceiros, em razão de suas atividades na execução do presente contrato, sem prejuízo das 

cominações de multa contratual avençadas em cláusulas próprias. 

 

17.2 Será garantido à CIGÁS o direito de regresso em face da CONTRATADA no caso da CIGÁS 

vir a ser obrigada a reparar eventual dano causado pela CONTRATADA. 

 

17.2.1 Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juízo ou fora dele, 

acrescido de todos os dispêndios envolvidos, tais como, custas judiciais, honorários 

advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA, DO DESEQUILÍBRIO DA 

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E DA EXCEÇÃO DO CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO. 

18.1 Em ocorrendo situação superveniente e imprevisível que gere onerosidade excessiva para 

qualquer uma das partes, a parte prejudicada poderá pedir a resolução deste Contrato. As partes, 

contudo, poderão manter vigente este Contrato caso cheguem, mediante negociação, a um 

consenso, quanto à revisão das obrigações contratuais ou das prestações para seus 

adimplementos. 

 

18.2 Em ocorrendo fato superveniente, extraordinário, irresistível e imprevisto que altere o 

equilíbrio da equação econômico-financeira original deste Contrato, as partes renegociarão as 

suas condições para que se retorne à equação comutativa originária, utilizando-se, para tanto, 

as provas apresentadas pela CONTRATADA e o Demonstrativo de Formação de Preços 

apresentado para fins de contratação. 

 

18.3 Se, depois de celebrado o Contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição 

em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, 

pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, desde que, no caso da CONTRATADA, 

isto ocorra após 90 (noventa) dias do inadimplemento da CIGÁS, até que a parte inadimplente 

satisfaça a prestação que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. 

 

18.4 A CONTRATADA deverá informar imediatamente, e formalizar por escrito em até 48 horas, 

qualquer evento, que provoque ou possa provocar, paralisação, impedimento ou improdutividade 

ocorrida ou com ameaça de ocorrer, na execução dos serviços objeto deste contrato. Caso a 
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mesma não formalize no prazo necessário, na avaliação de perdas ou desequilíbrio econômico-

financeiro, estes eventos poderão ser considerados como de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA, justificado pela omissão e negligência em não informar, impedindo que a CIGÁS 

tenha qualquer ação preventiva sobre a questão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DECLARAÇÕES DAS PARTES 

19.1 As partes declaram que: 

19.1.1 As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente 

proporcionais; 

19.1.2 A proporcionalidade das prestações assumidas é decorrente de valores vigentes ao tempo 

em que é celebrado o presente Contrato; 

19.1.3 Estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam o presente negócio 

jurídico, e detêm experiência nas atividades que lhe competem por força deste Contrato. 

19.1.4 Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o 

princípio da função social do presente Contrato, que atende também aos princípios da 

economicidade, razoabilidade e oportunidade, permitindo o alcance dos respectivos objetivos 

societários das partes e atividades empresariais, servindo, consequentemente, a toda a 

sociedade; 

19.1.5 Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa-fé, 

presentes também, tanto na sua negociação, quanto na sua celebração; 

19.1.6 Este Contrato é firmado com a estrita observância dos princípios indicados nos itens 

antecedentes, não importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título 

que seja; 

19.1.7 Em havendo nulidade de qualquer estipulação do presente Contrato, restarão válidas as 

demais disposições contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado 

em seus termos gerais. 

 

19.2  A CONTRATADA declara que: 

19.2.1 De forma direta ou indireta, não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento 

em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a 

vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar 

ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, 

pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a CONTRATANTE e/ou seus 

negócios, em atendimento às práticas preventivas relacionadas à corrupção e, especialmente, 

às vedações contidas no art. 5º da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), bem como ao Decreto 

8.420/2015. 
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19.2.2 Não possui como administrador ou sócio com poder de direção, pessoa com relação de 

parentesco com empregado da área responsável pela demanda, pela contratação, ou 

hierarquicamente superior da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS 

20.1 A CONTRATADA manterá, durante toda a vigência da execução contratual e com validade 

mínima de 30 (trinta) dias, garantia para a execução integral do objeto contratual e demais 

obrigações previstas neste Contrato e nos seus documentos complementares discriminados 

nesta Cláusula, em data anterior a assinatura deste Contrato e de acordo com a Lei 13.303/2016, 

que importe em 5% do valor deste Contrato, em uma de suas modalidades previstas, no valor 

de xxxxxxxxxxxxxx, na forma de Seguro-Garantia. 

 

20.1.1 Optando pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo Técnico, 

emitido pela autoridade monetária competente, atestando sua autenticidade, validade e valor 

monetário corrigido. 

 

20.1.2 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela CIGÁS, deverá a 

CONTRATADA apresentar nova garantia de execução do contrato, de forma a abranger o 

período de prorrogação, retendo a CIGÁS os créditos da CONTRATADA, enquanto não 

efetivada tal garantia ou o valor a ela correspondente. 

 

20.1.3 Ocorrendo aumento no valor Contratual decorrente de acréscimo de serviços, por ocasião 

da assinatura do Termo Aditivo, deverá a CONTRATADA proceder ao reforço da garantia inicial, 

no mesmo percentual previsto de 5% (cinco por cento), em razão do valor previsto para o 

acréscimo de obras ou serviços. Qualquer Termo Aditivo tem efeito suspensivo até que o 

endosso da apólice seja apresentado. 

 

20.1.4 Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o 

valor da caução, a menos que a rescisão decorra de culpa da CIGÁS, nos termos da legislação 

vigente. 

 

20.1.5 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições Contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. 
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20.1.6 O valor da garantia depositada a que se refere esta Cláusula será liberado 30 (trinta) dias 

após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços objeto deste contrato. 

 

20.1.7 A Garantia de execução do Contrato deve seguir a redação da Circular 232 da SUSEP. 

Será utilizada para cobrir multas e danos acordados e riscos trabalhistas e previdenciários. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO 

21.1 GERAL: 

21.1.1 A CONTRATADA, providenciará, às suas expensas, a contratação dos seguros 

necessários ao cumprimento deste Contrato e da legislação em vigor, destinados à cobertura 

dos seus bens, de seus empregados e da responsabilidade civil por danos a terceiros, 

considerando a CIGÁS nessa qualidade. 

 

21.1.2 A CONTRATADA obriga-se a manter a CIGÁS livre e a salvo de toda e qualquer 

reclamação de indenização por perdas e danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, que tenha 

sofrido ou causado a terceiros em decorrência deste Contrato, independentemente de haver ou 

não contratado os seguros adequados e suficientes para tais circunstâncias. 

  

21.1.3 A CONTRATADA obriga-se a inserir em todos os Seguros contratados, em decorrência 

deste Contrato, a CLÁUSULA DE RENÚNCIA À SUB-ROGAÇÃO, renunciando a Seguradora 

aos seus direitos de sub-rogação contra a CIGÁS. 

 

21.1.4 Todos os seguros especificados como de responsabilidade da CONTRATADA, abrangem 

também todos os seus subcontratados. 

  

21.1.5 Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deve apresentar cópias completas das 

apólices abaixo definidas, com formato e conteúdo satisfatórios para a CIGÁS, constando das 

mesmas Cláusulas Específicas de Incancelabilidade. 

 

21.1.5.1 Esta apólice somente poderá ser cancelada com expressa anuência da CIGÁS, na 

qualidade de proprietário dos bens objeto do seguro. 

 

21.1.5.2 Correrão por conta da CONTRATADA os primeiros prejuízos indenizáveis relativos a 

cada sinistro, até o limite da franquia e/ou participação obrigatória do Segurado, especificado 

nas apólices. 
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21.2 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO: 

 21.2.1 Requeridos pela lei dos locais onde serão executados os serviços. 

 

21.3 SEGURO DE VIDA: 

21.3.1 Para seu pessoal lotado na obra, abrangendo morte por qualquer causa, indenização 

especial de morte por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez 

permanente por doença. 

 

21.4 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL – EMPREGADOR: 

 21.4.1 Seguro para garantir a responsabilidade civil da CONTRATADA por danos pessoais 

sofridos por seus empregados, quando participando dos serviços contratados.  

 

21.5 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS TERRESTRES 

MOTORIZADOS: 

21.5.1 Seguro para cobertura dos veículos em circulação, quando comprovadamente são 

utilizados na execução dos serviços contratados.  

 

21.6 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL A SEGUNDO RISCO: 

21.6.1 Seguro para complementar as coberturas previstas nos itens 21.4 e 21.5. 

 

21.7 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL: 

21.7.1 Seguro de responsabilidade civil abrangendo os danos causados a terceiros em 

decorrência dos serviços contratados.  

 

21.7.2 AS SEGUINTES COBERTURAS ADICIONAIS DEVEM SER CONTRATADAS: 

a) Seguro responsabilidade civil profissional de subcontratados, por danos causados 

aos serviços; 

b) Seguro de responsabilidade civil cruzada. 

 

21.8 OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA  

21.8.1 Devem ser previstos os seguintes serviços durante a vigência do contrato de seguro: 

a) Elaboração de Manual do Segurado, cuja finalidade é apresentar em linguagem simples e 

acessível, as coberturas previstas no contrato, suas exclusões, procedimentos para manutenção 

da validade das condições das coberturas de seguro, procedimentos para aviso de sinistro, 

procedimentos para preparação da documentação de despesas etc. O Manual do Segurado deve 

ser emitido, com no mínimo de 5 cópias em papel e 2 cópias em meio magnético; 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

22.1 As partes se submetem às obrigações legais relativas à proteção de dados e garantia de 

privacidade, sobretudo àquelas dispostas na Lei Federal 13.709/2018, sem prejuízo dos 

demais diplomas legais. 

22.2 A CONTRATADA reconhece ainda que é vedado: 

a) armazenar, divulgar e/ou fornecer a terceiros, dados e informações obtidas por meio 

deste contrato, inclusive após o término da relação contratual, mediante ajuste prévio entre si e 

consentimento dos titulares dos dados tratados, hipóteses essas que jamais serão presumidas 

ou tácitas, excetuada ainda a obrigação legal à qual estiver sujeita; 

b) reproduzir qualquer página ou tela com dados sob o controle da CONTRATANTE ou da 

cadeia de controle da qual participe, inclusive aqueles tornados públicos, aqueles constantes em 

seu site ou de outras fontes cujo tratamento não obedeça às hipóteses de autorização pessoal, 

contratual ou legal; 

c) utilizar os dados ou informações obtidas para constranger ou coagir, de qualquer maneira 

que seja, o titular do dado ou documento consultado ou, ainda, como justificativa para atos que 

violem ou ameacem interesses de terceiros; 

d) vender, repassar ou estabelecer convênio de repasse de dados ou informações com 

outras empresas, especialmente aquelas que prestam serviços de informações ou 

assemelhados.  

22.3 A CONTRATANTE, ao enviar as informações aos bancos de dados da CONTRATADA, 

autorizada pelos titulares dos dados tratados ou amparada por hipótese legal de exceção ao 

consentimento pessoal, permite que sejam integrados tais dados às bases informacionais da 

CONTRATADA, podendo utilizá-las unicamente para o atingimento do objeto contratual eleito 

neste instrumento.  

22.4 O consentimento do titular para o tratamento de dados poderá ser revogado a qualquer 

tempo, devendo a CONTRATADA, cientificada pela CONTRATANTE, realizar no menor tempo 

possível a cessação do tratamento e a eliminação dos dados, salvo hipótese excepcional.  

22.5 A CONTRATADA, por receber dados compartilhados pela CONTRATANTE, assegurará a 

privacidade e proteção dos dados por ela tratados e/ou armazenados em banco de dados 

próprio. 

22.6 A solicitação de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula será direcionada ao e-mail 

informado pela CONTRATADA quando da assinatura da proposta de adesão a este contrato, 

obrigando-se a mantê-lo atualizado, sob as penas e responsabilizações cabíveis. 

22.7 Qualquer informação passada à CONTRATANTE, pela CONTRATADA, será meramente 

informativa e não implicará na cessão de direitos relativos à sua propriedade intelectual de 
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qualquer bem tangível ou intangível e eventuais consentâneos, de titularidade da 

CONTRATADA. 

22.8 A CONTRATANTE desde já autoriza expressamente a CONTRATADA a processar e/ou a 

armazenar as suas informações no Brasil ou no exterior, na dependência de uma das 

empresas do grupo econômico a que pertence a CONTRATADA ou de um fornecedor.  

22.9 A CONTRATADA ou o fornecedor poderão utilizar servidores “em nuvem”. A 

CONTRATADA se obriga a adotar todas as providências eventualmente exigidas pela 

legislação vigente para o referido tratamento, sobretudo a garantia dos protocolos de 

segurança dos dados armazenados. 

22.10 A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a 

respeito de: 

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à 

proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados; 

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da 

CONTRATADA. 

22.11 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de 

ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou 

penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo 

quanto a proteção e uso dos dados pessoais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

23.1 São partes integrantes do presente Contrato o Memorial Descritivo e os demais Anexos 

citados no item abaixo e o Documento de Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais. 

23.2 São Anexos a este Contrato os seguintes: 

23.2.1 Anexo I – Apresentação da Proposta vencedora da Licitação CIGÁS n. xxx/xxxx – 

CPL/CIGÁS, contendo os preços unitários e o valor global de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

23.2.2 O Edital e seus anexos e a proposta de preços da licitante contendo todas as exigências 

legais e editalicitas impostas por lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FORO 

24.1 Fica determinada pelas partes contratantes a competência do Foro da Comarca de Manaus, 

Capital do Estado do Amazonas, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, com 

renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO:  

25.1 A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação 

e adjudicação da Licitação CIGÁS nº 00X/202x, parte integrante do presente CONTRATO, 

independente de transcrição.  

25.2 Integram e complementam este termo de CONTRATO, no que não o contraria, o ato 

convocatório, a proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos da 

licitação de que trata o item anterior.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1 Fica acordado entre as partes que toda e qualquer comunicação, no que disser respeito a 

este Contrato, far-se-á através de envio de documento oficial, que será recebido mediante 

protocolo, com especificação de data, hora e identificação do recipiente. 

 

E assim por estarem de acordo, as partes assinam o presente contrato, em 2 (duas) vias, de 

igual forma e teor, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas abaixo nominadas. 

 

Manaus, xxxx de xxxxxx de 2022. 

 

COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS 

 

_____________________________________________ 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

xxxxxxxxxx. 

 

_____________________________________________ 

Representante Legal 

 

TESTEMUNHAS 

1. Nome: 

CPF:                                                           

 

2. Nome: 

CPF:                                                              
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PROJETO BÁSICO 
 

Nº: PB-002/2022 

 

GERÊNCIA: 

 
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

FOLHA: 1 de 17 

 

 

TÍTULO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL.  

1. OBJETO:  

1.1. O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de serviços técnicos 

especializados na operação e manutenção do sistema de distribuição de gás natural e 

preservação dos ativos da companhia, visando garantir a continuidade de fornecimento de Gás 

Natural, preservação e integridade dos ativos desta, conforme condições e especificações 

constantes neste termo e seus anexos.  

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, sociedade de economia mista, com autonomia 

administrativa e financeira, concessionária dos serviços de distribuição de gás natural, com 

exclusividade, em todo o território do Estado do Amazonas, necessita contratar empresa 

especializada em serviços técnicos especializados, de natureza continuada, em operação e 

manutenção do sistema de distribuição de gás natural, com vista na melhoria dos processos e 

atendimento ao aumento das demandas provenientes da expansão do sistema de distribuição de 

gás natural.  

2.2. A contratação do serviço se justifica pelo atendimento ao Planejamento Estratégico e 

Orçamentário da CIGÁS para os anos de 2022 a 2026 no que diz respeito ao objetivo de implantar 

133 km de rede com intuito de atender 15.732 (quinze mil setecentos e trinta e duas) novas 

unidades consumidoras, perfazendo um acumulado e 311 km de rede e 23.999 (vinte e três mil 

novecentos e noventa e nove) unidades consumidoras, em 2026.  

3. DETALHAMENTO DO OBJETO:  

3.1. A descrição do escopo do objeto da contratação e as especificações estão contidos nos 

documentos abaixo em sua última revisão, e suas referências: 

3.1.1. MD - CIG-001-0000-540-002 – Memorial Descritivo  

3.1.2.  LM - CIG-001-0000-540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal  

3.1.3. CM-CIG-001-0000-540-002 – Critério de Medição  

3.1.4. PPU- CIG-001-0000-540-002 – Planilha de Preços Unitário 

3.2. O quantitativo do serviço que compõem o objeto desta contratação está contido na PPU- CIG-

001-0000-540-002 – Planilha de Preços Unitário, que acompanha o processo. 
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TÍTULO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL.  

Item Descrição Unidade Quantidade 

1 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E 

PRESERVAÇÃO DOS ATIVOS DA COMPANHIA 

SV. 1  

 

4. FUNDAMENTO LEGAL  

4.1.  A contratação deverá observar as normas contidas na Lei Federal nº 13.303/2016 e, no que 

couber, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e legislações correlatas e o 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIGÁS. 

4.2. Considerando que o objeto principal desta contratação é operar e manter os equipamentos e 

instalações do sistema de distribuição de GN, e em consonância com o disposto no CONFEA, 

Resolução nº 218, de 29 junho 1973, art. 1º, é designada a atividade de Operação e manutenção 

de equipamento e instalação para os profissionais de diferentes modalidades de engenharia, bem 

como ao técnico de nível superior ou tecnólogo.  

4.3. Devido à complexidade dos serviços necessários à execução do objeto deste Projeto Básico, 

os quais demandam conhecimentos especializados de engenharia não passíveis de especificação 

por meio de padrões usuais do mercado. 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

5.1. O critério de julgamento das propostas comerciais no presente processo de contratação, será 

o de MAIOR DESCONTO, conforme art. 54, da Lei Federal nº 13.303/2016. Ainda com base no 

exigido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, no art. 35, inciso X, será 

realizada a licitação na modalidade LICITAÇÃO CIGÁS de forma eletrônica, com MODO DE 

DISPUTA FECHADO, o seu regime de empreitada será pelo VALOR GLOBAL. 

5.2. O maior desconto constitui um critério de julgamento decorrente do tipo de licitação menor 

preço, tendo como referência o preço global fixado no instrumento convocatório. Na aplicação 

desse critério, o menor preço será apurado em razão de desconto (linear para todos os itens de 

um grupo) oferecido pelos licitantes sobre o parâmetro de preços (PPU – Planilha de Preços 

Unitários), definido pela Administração no ato convocatório. Este critério deve evitar distorções 

entre os preços dos itens da PPU, eliminando desequilíbrios decorrentes de alterações posteriores 

e sobrepreços em itens específicos. 

5.3. Em razão dos serviços a serem executados guardarem relação entre si, necessitando total 

integração, e, em face da inviabilidade técnica de divisibilidade do objeto a ser contratado, posto 

que a contratação parcelada em itens distintos resultaria numa excessiva pulverização de 

contratação, o que maximizaria a influência de fatores que contribuiriam para tornar mais 

dispendiosa a contratação, este formato será mais vantajoso para a CIGÁS. 
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DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL.  

5.4. Planilha de preços unitários – Na apresentação da proposta de preços do processo 

licitatório, a licitante deverá informar os seguintes dados: 

5.5. A empresa participante deverá apresentar Planilha de Preços Unitários – PPU, Anexo D deste 

Projeto Básico, devidamente preenchida com os preços unitários e os valores totais de cada item, 

bem como o valor global. Os valores totais de cada item devem ser calculados pela multiplicação 

da quantidade (pré-determinada pela CIGÁS) pelo preço unitário (determinado pela LICITANTE) e 

o valor global deve ser calculado pela soma dos valores totais de cada item.  

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A LICITANTE deverá apresentar os documentos listados a seguir sob pena de 

desclassificação: 

6.2. A PROPONENTE deverá indicar em uma proposta de preço, baseada no Anexo D deste 

Projeto Básico, o FATOR DE DESCONTO sobre a planilha de referência.  

6.3. Os valores totais de cada item serão calculados posteriormente pela multiplicação da 

quantidade (pré-determinada pela CIGÁS) pelo preço unitário, sendo que este deverá ser 

resultado da multiplicação do FATOR DE DESCONTO ofertado pela licitante, pelos preços da 

PPU de referência, de forma linear. 

6.4. Planilha para Composição de BDI - Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), 

conforme modelo Anexo E, devidamente preenchida. Os preços ofertados deverão absorver e 

exaurir na totalidade todas as despesas diretas como mão-de-obra direta, equipamentos, 

materiais e subcontratados, e quaisquer outras despesas indiretas como mão-de-obra indireta, 

ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e 

comercial, e outros componentes da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), de forma a 

incluir todos os componentes de custo dos serviços necessários à perfeita execução do objeto 

deste Projeto Básico e seus anexos, até o recebimento dos serviços. Sua ausência acarretará em 

desclassificação da empresa. 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. A comprovação de aptidão para execução do serviço licitado, pertinente e compatível com 

as características, quantidades e prazos do objeto deste Projeto Básico, mediante 

apresentação de ATESTADO(S) ou DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA em nome da 

empresa licitante, expedidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

evidencie(m) o histórico de fornecimento, na forma do disposto no inciso II do Artigo 58 da Lei 

Federal nº 13.303/2016. 

7.2. A apresentação Certidão de Registro da Empresa LICITANTE no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA) e, se forem de outro Conselho Regional, deverão apresentar também o visto 

ao seu registro no CREA/AM (local de execução do referido objeto) por ocasião da contratação, 

de acordo com o art.69, da Lei Nº 5.194, de 24/12/66, e art.1º da Resolução Nº413, de 27/06/97, 

do CONFEA, podendo ser apresentada certidão emitida via Internet. 
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7.2.1. Será considerado compatível o atestado que comprove a execução de serviços de PRÉ- 

OPERAÇÃO, OPERAÇÃO, E/OU MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

CANALIZADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E/OU GÁS NATURAL, contendo rede de dutos 

em Aço, com extensão igual ou superior a 50 km com pressão de operação superior a 10 Kgf/cm2, 

Estações de Regulagem de Pressão e/ou Medição e Sistema de Proteção Catódica. 

7.2.2. Caso o atestado apresentado não contemple expressamente as informações citadas no item 

7.1.1, o licitante deverá encaminhar juntamente com o atestado, documentos que comprovem as 

mesmas. 

7.3. Juntamente com o atestado deverá ser apresentada cópia da CAT (Certidão de Acervo 

Técnico) referente ao contrato que originou o referido atestado, emitido pelo CREA referente aos 

serviços constantes no atestado. 

7.4. Somente serão aceitos atestados expedidos, após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato e CAT. 

7.5. Os atestados deverão ser apresentados em nome da empresa LICITANTE, onde deverão 

constar as atividades executadas detalhadas, com no mínimo as seguintes informações: 

a) Valor do contrato; 

b) Local (is) do (s) serviço (s); 

c) Escopo do contrato; 

d) Nome da Licitante; 

e) Data de Início; 

f) Data de Conclusão ou data referente a prestação dos serviços. 

g) Quantitativo de horas de serviços executados ou quantitativo que permita essa avaliação.  

7.6. No caso de serviços executados por meio de subcontratação, os atestados devem estar 

acompanhados de documentos hábeis que comprovem a anuência do contratante original ou que 

comprovem a efetiva participação da subcontratada, conforme o art. 61 da Resolução nº 1.025 de 

30 de outubro de 2009 do CONFEA, e com a devida CAT. 

7.7. Não será permitida a soma de quantitativos e serviços de vários atestados, a qualificação 

exigida deverá constar de um único atestado, considerando a necessidade de comprovação da 

estrutura da empresa para a execução do quantitativo exigido no item 7.1.1. concomitantemente, 

visto que a prestação de serviço de forma fragmentada não comprova que a empresa tenha 

capacidade financeira e operacional para conduzir serviços semelhantes ao objeto licitado.  

7.8. A LICITANTE deverá comprovar possuir em seu quadro, Engenheiro Responsável ou 

Responsável Técnico na ocasião do certame, conforme art. 58, inciso II, da Lei n. 13.303/2016, e 

alterações, que atenda aos requisitos dispostos na Decisão Normativa nº 32 de 14/12/1988 do 

CONFEA relacionados à execução de atividades com redes de distribuição gás natural 

canalizado, mediante apresentação de um entre os seguintes documentos: 
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a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovando a vinculação 

profissional na data de abertura do certame, no caso o Engenheiro Responsável ser 

EMPREGADO da LICITANTE; 

b) Cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão competente, no caso do 

Engenheiro Responsável ser SÓCIO da LICITANTE; 

c) Cópia 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 sociedade anônima, 

no caso do Engenheiro Responsável ser DIRETOR da LICITANTE. 

d) Cópia do contrato de prestação de serviços, no caso o Engenheiro Responsável ser 

AUTÔNOMO. 

8. PRAZO:  

8.1. Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Ordem de 

Serviço - OS, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, conforme a Lei 13.333 

de 2016. 

8.2. Prazo de Mobilização: 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da Ordem de 

Serviço - OS. 

9. DAS OBRIGAÇÕES: 

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1. Obedecer rigorosamente às condições, contidas no Processo Administrativo 002/2022, 

devendo qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pela CIGÁS; 

9.1.2. Fornecer o objeto da presente licitação rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas constantes neste documento e em seus anexos e na proposta comercial vencedora do 

respectivo processo de contratação, obedecendo aos critérios e padrões de qualidade 

predeterminados e exigidos pela CIGÁS. 

9.1.3. Mobilizar todos os recursos requeridos em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 

recebimento da ordem de serviço. Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais, bem como eventual custo de frete 

relativo a(s) respectiva(s) entrega(s).  

9.1.4. Manter a CIGÁS livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por perdas e 

danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros em 

decorrência do fornecimento dos materiais, respondendo inclusive civil e criminalmente, 

independentemente de haver ou não contratados seguros adequados e suficientes para tais 

circunstâncias.  

9.1.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CIGÁS ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  
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9.1.6. Prestar corretamente toda e qualquer informação solicitada pela CIGÁS, quanto aos 

produtos fornecidos.  

9.1.7. Fornecer todos os materiais de consumo requeridos no documento LM-CIG-001-0000-540-
002 com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e/ou segurança recomendados 
pelas normas aplicáveis, atentar que o quantitativo apresentado na LM é mensal e acumulativo. 

9.1.8. Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execução do serviço, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições para sua habilitação e 
qualificação exigidas na formalização do mesmo, conforme prevê o inciso IX, do artigo 69, da Lei 
Federal nº 13.303/2016.  

9.1.9. Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais, 
equipamentos protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e criminalmente, 
por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer 
reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 

9.1.10. Comunicar imediatamente à CIGÁS, por escrito, quaisquer erros, omissões, incorreções 
ou discrepâncias porventura encontradas pela CONTRATADA, a fim de que sejam corrigidos.  

9.1.11. Fornecer todos os recursos necessários (mão-de-obra especializada, materiais, 
ferramentas, equipamentos, transporte, equipamentos de proteção individual e instrumentos 
especiais), bem como equipamentos relativos a segurança do trabalho, para a execução dos 
serviços. 

9.1.12. Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas a e os Procedimentos Operacionais da CIGÁS, 
podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservância das mesmas, sem prejuízo para a 
CIGÁS. A CONTRATADA, com base no escopo dos trabalhos e conjunto de clientes a serem 
atendidos conforme Ordem de Serviço emitida pela CIGÁS, deverá planejar a melhor forma de 
execução dos serviços. 

9.1.13. Fornecer e assegurar que todos os veículos, equipamentos, ferramentas, dispositivos e 
instrumentos sejam adequados à execução dos serviços a que se destinam e, que sejam 
efetuadas as devidas manutenções, calibrações e ensaios necessários para garantir a qualidade 
destes serviços.   

9.1.14. Responder para seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 
serviços (salários, seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-
refeições, vales-transportes e outras), sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade o 
cumprimento das obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e de seguros, não existindo, de modo algum, entre seus empregados e a CONTRATANTE 
vínculo empregatício ou de qualquer natureza, assumindo plena e exclusiva responsabilidade 
pelos Contratos de Trabalho celebrados com seus empregados, inclusive nos eventuais 
inadimplementos que venham a ocorrer, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade solidária e/ou subsidiária pelos mesmos, a qualquer tempo, ressarcindo à 
CONTRATANTE qualquer valor pago ou exigido judicialmente a este título. 

9.1.15. Fornecer a seus empregados uniformes adequados às atividades que irão desenvolver, 
homologados pela CONTRATANTE e garantir a obrigatoriedade de sua utilização. O uniforme e o 
capacete deverão apresentar emblema ou logotipo de identificação da CONTRATADA e também 
identificar que está a serviço da CONTRATANTE.  
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9.1.16. Providenciar e fazer com que seus colaboradores portem o crachá de identificação em 
local visível, este deverá conter, além das informações básicas, o grupo sanguíneo. 

9.1.17. Ressarcir despesas referentes a danos causados por mau uso de equipamentos, bem 
como o transporte inadequado, negligência e outros aos materiais fornecidos pela 
CONTRATANTE.  

9.1.18. Apresentar previamente à CONTRATANTE, na fase de mobilização, a relação de todos 
os funcionários envolvidos na execução do contrato (próprios), bem como apresentar 
mensalmente toda e qualquer movimentação ocorrida no seu quadro de pessoal. 

9.1.19. Em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Ordem de Serviço - OS, a 
CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Contrato, para aprovação: 

a) Procedimentos Executivos compatíveis com o escopo de trabalho; 

b) Organogramas e Recursos disponíveis; 

c) Comprovante de depósito da garantia contratual; 

d) Apólice de Seguro de vida da equipe; 

e) ART do engenheiro responsável pela CONTRATADA. 

9.1.20. Atender de imediato a solicitação quanto a substituição de mão-de-obra, inadequada a 
prestação dos serviços, vedado o retorno dos mesmos, mesmo que para cobertura de licenças, 
dispensas, suspensões ou férias. 

9.1.21. Relatar a CIGÁS toda e qualquer irregularidade ocorrida, que impeça ou retarde a 
execução do objeto, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias 
julgados necessários ao seu esclarecimento. 

9.1.22. Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas a e os Procedimentos Operacionais da CIGÁS, 
podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservância das mesmas, sem prejuízo para a 
CIGÁS. 

9.1.23. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem 
o consentimento, prévio e por escrito, da CIGÁS. 

9.1.24. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um desses itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados. 

9.1.25. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato. 

9.1.26. Cumprir com todas as exigências estabelecidas neste documento e previstas na 
NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PARA 
CONTRATOS, sendo que o descumprimento destas diretrizes ou a reincidência constituirá falta 
grave em relação aos aspectos legais de SMS, o que poderá implicar em punição e rescisão 
contratual. 
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9.1.27. Atender aos requisitos legais de SMS aplicáveis: Leis, Decretos, Portarias, Normas 
Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, Instruções 
Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta 
diretriz, apresentando mecanismo de identificação e controle dos requisitos legais de SMS. 

9.1.28. A CONTRATADA deve verificar da legislação / norma a ser aplicada em cada caso 
específico para as atividades a serem executadas, analisando eventuais modificações da 
legislação (federal, estadual e/ou municipal), e outras estabelecidas em negociações coletivas de 
trabalho e normas aplicáveis. 

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

9.2.2. Atestar a execução do objeto por meio de gestor especificamente designado 

9.2.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições e preços pactuados. 

9.2.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo para corrigir erros, defeitos ou 
irregularidades encontradas no fornecimento dos materiais.  

9.2.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção a aplicação de eventuais multas 
contratuais.  

9.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do CONTRATO por intermédio de 
empregados próprios designados para este fim.  

9.2.7. Verificar se os materiais fornecidos pela CONTRATADA, está dentro das especificações 
contratadas, rejeitando, no todo ou em parte, os materiais e equipamentos entregues fora das 
especificações deste CONTRATO e seus anexos.  

9.2.8. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada no fornecimento 
dos materiais contratados.  

9.2.9. Emitir e encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Serviços para início da mobilização. 

9.2.10. Permitir livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
execução dos serviços. 

9.2.11. Fornecer partes e peças sobressalentes para execução dos serviços; 

9.2.12. Aprovar os planos de trabalho. 

9.2.13. Analisar e aprovar os procedimentos operacionais de campo elaborados pela 
CONTRATADA. 

10. REAJUSTE 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas, nos termos do artigo 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001. 
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10.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, e mediante solicitação da CONTRATADA, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno mínimo de 1 (um) ano, aplicando-se 
o índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou outro índice oficial a ser 
ajustado entra as partes. 

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

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

10.5. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a 
preclusão do direito. 

11. GARANTIA CONTRATUAL   

11.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 
inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestará a 
garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades 
estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da 
sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

11.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite 
de 2% (dois por cento). 

11.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, nos termos da Lei n. 
13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIGÁS. A garantia, qualquer 
que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

11.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não Adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

11.3.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou Dolo durante 
a execução do contrato; 

11.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

11.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA. 

11.4. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

11.5. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida 
até 03 (três) meses após o término deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

11.6. Havendo opção pela modalidade caução em dinheiro, o valor deverá ser depositado em 
conta-caução na conta da CIGÁS. 

11.7. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da CONTRATANTE. 
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11.8. A garantia será considerada extinta: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas 

as cláusulas do contrato;  

b) A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 

verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento 

não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 

garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 

Administração. 

11.9. Não será executada a garantia nas seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da 

Administração; ou 

d) Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração; 

11.10. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas 
neste item. 

11.11. Havendo repactuação de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será 

acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante da 

alteração, conforme disposto nos termos da Lei. 

11.12. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da data em que for notificada, pela CONTRATANTE. 

12. GARANTIA SERVIÇO  

12.1. Estarão cobertos pela garantia todos os equipamentos, acessórios e sistemas integrantes 
do objeto deste Projeto Básico, utilizados em condições normais, obrigando à contratada garantir 
o seu pleno funcionamento, prestando a garantia técnica e suporte técnico, sem gerar ônus à 
CIGÁS durante o período de sua vigência. 

12.2. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, restituir ou substituir, às suas expensas, 
o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, 
de materiais ou equipamentos empregados em até 60 dias após a identificação e comunicação 
formal da CONTRATANTE, em conformidade com a Lei 8.078/90, Lei de Defesa do Consumidor. 

13. ORIGEM DOS RECURSOS   

13.1.  Os recursos financeiros para a execução do objeto desta contratação serão custeados pela 
Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, previstos para o exercício de 2022, ITEM 
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4.2.3.02.020 – O&M Operação e Manutenção conforme orçamento de Despesa Operacional de 
2022, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 

14. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO   

14.1. DA MEDIÇÃO 

14.1.1. A FISCALIZAÇÃO procederá à análise da medição atividades realizadas pela 
CONTRATADA, apresentada pela CONTRATADA sob a forma de Boletim de Medição (BM), em 
caráter provisório, que, se aprovada, será recebida pela FISCALIZAÇÃO, referente ao período 
considerado para medição 

14.1.2. Para tal, a CONTRATADA deverá apresentar o Boletim de Medição (BM) no máximo até 
o dia 10 (dez) de cada mês, em caso de feriado, até o primeiro dia útil subsequente, com todos os 
documentos dos serviços realizados no mês anterior (Ordem de Serviço, Relatório de despesa 
com pessoal bem como os demais documentos de comprovação de pagamento dos débitos 
trabalhistas, lista de materiais aplicados e demais documentos devidos e aplicáveis a cada caso), 
devidamente assinado, para conferência da FISCALIZAÇÂO (fiscal do contrato e gestor da área). 

14.1.3. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido 
previamente emitido e aprovado o respectivo Boletim de Medição. 

14.1.4. A FISCALIZAÇÃO terá até o 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência da 
documentação enviada. 

14.1.5. Se aprovado pela FISCALIZAÇÃO, será devolvido o Boletim de Medição (BM) à 
CONTRATADA para fins de apresentação dos documentos de cobrança. 

14.1.6. Se detectado erro pela FISCALIZAÇÃO, será o Boletim de Medição (BM) devolvido à 
CONTRATADA para correção ou ajustes. 

14.1.7. No caso da FISCALIZAÇÃO proceder à devolução do Boletim de Medição (BM) para 
ajustes, a CONTRATADA deverá reenviar novo Boletim de Medição (BM), acompanhado dos 
ajustes realizados. Neste caso, a FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis para nova análise, 
para que assim proceda pela aprovação ou nova devolução para ajustes. 

14.1.8. O ajuste do Boletim de Medição (BM) deverá ser feito pela CONTRATADA quantas vezes 
forem necessárias até a sua completa aprovação, respeitados os prazos de análise da 
FISCALIZAÇÃO. 

14.1.9. No caso de devolução do Boletim de Medição (BM), poderá a FISCALIZAÇÃO, a seu 
critério, aprová-lo parcialmente, indicando quais os itens aprovados, desde que tais itens não 
mantenham relação com aqueles em desconformidade e que, de alguma forma, possam alterar os 
itens aprovados 

14.1.10. Todos os serviços descritos neste item deverão ser realizados, sendo que, para o seu 
pagamento, deverão ser utilizados os preços unitários da PPU. 

14.1.11. A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, junto ao boletim de medição, as 
documentações dos empregados envolvidos na execução dos serviços contratados, a seguir: 

a) Cópia da folha de pagamento analítica; 

b) Cópia do comprovante de remessa bancária referente ao pagamento da fopag; 
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c) Cópia do espelho de ponto; 

d) Cópia do contracheque; 

e) Cópia dos comprovantes de pagamento de benefícios (VT, VR, Plano de Saúde/Odonto, 

Seguro de Vida, entre outros); 

f) Analítico GPS e comprovante de pagamento; 

g) Analítico GRF; 

h) Guia DARF (IRRF) e comprovante de pagamento; 

i) Guia de recolhimento de FGTS (GRF) e Comprovante de pagamento; 

j) Guia GPS geral (DCTFWEB); 

k) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social (GFIP); 

l) Protocolo envio conectividade; 

m) Relação de empregados SEFIP; 

n) Relação INSS. 

14.1.12. Caso ocorra paralisação dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer cópia da Guia 
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) Negativa, com o 
respectivo comprovante de entrega. 

14.1.13. A CONTRATADA obriga-se a pagar à CIGÁS o valor que a esta for imposto por força de 
eventual condenação subsidiária ou solidária, proferida pelo Poder Judiciário ou pelas instâncias 
administrativas trabalhistas competentes, no que se refere ao inadimplemento de obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fundiárias (FGTS) inadimplidas para com os 
empregados da CONTRATADA. 

14.2. DO PAGAMENTO 

14.2.1. Os documentos de cobrança deverão vir com os seguintes dados da CIGÁS: CNPJ n. 
00.624.964/0001-00 e IE n. 04.103.203-9, contendo os seguintes dados: 

14.2.1.1. Número e data da assinatura do instrumento contratual e aditivo, quando houver; 

14.2.1.2. Número do documento de medição e respectivo período da execução dos serviços; 

14.2.1.3. Nome e código do banco e conta corrente da CONTRATADA. 

14.2.2. O pagamento será realizado após execução e aprovação dos serviços, mediante 
aprovação de boletim de medição, cuja aprovação será realizada pela GEOPE e, mediante 
apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente aprovada pelo setor competente da CIGÁS, 
segundo a legislação vigente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após sua aprovação, ficando 
condicionado a apresentação dos documentos de regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme 
abaixo: 

14.2.1.1. Certidão Negativa de Débitos do FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
Trabalhista e Falência, válidos. 
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14.2.1.2. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstância que impeça o 
pagamento da despesa, os mesmos serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a CONTRATADA providencie as medidas cabíveis. Neste caso, o prazo de 
pagamento iniciar-se-á após a regularização, sem ônus à CONTRATANTE. 

14.2.3. As condições e formas de pagamento estão estabelecidas na minuta do CONTRATO e 
no CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - CM-CIG-001-0000-540-002, Anexo C deste Projeto Básico. 

15. DA MATRIZ DE RISCOS 

15.2.  Nos termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal nº 13.303, 
de 30 de junho de 2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Termo de Referência os seguintes 
riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do respectivo contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos 
supervenientes à contratação.  

 

Tipo de 

Risco 
Motivo 

Resp. do 

Contratado 

Resp. do 

Contratante 

Atraso na entrega dos 

equipamentos/materiais; 

Falta de insumos; Greves 

aduaneiras; Greve dos 

empregados do FORNECEDOR; 

Atraso do transportador; 

Desembaraço fiscal das NF's 

emitidas. 

X 

 

Atraso na entrega dos 

equipamentos/materiais; 

Atraso pela CONTRATANTE na 

aprovação dos projetos, 

instruções, e outros documentos 

necessários para o início da 

fabricação. 

 X 

Não atendimento as 

especificações do material  

Não atentar para as exigências 

previstas na especificação. 

Problema da fabricação. 

Problema no controle de 

qualidade. 

X 

 

Dano, extravio ou outro 

incidente durante o 

transporte do 

Acidentes durante o transporte; 

Não atendimento as normas 

vigentes; Não atendimento das 

X 
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equipamento/material; normas, procedimentos e 

instruções de trabalho da CIGÁS. 

Aumento do custo e das 

despesas necessárias a 

realização dos serviços 

contratados, além dos 

níveis inflacionários; 

Elevação de preços de insumos 

inerentes ao contrato, acima da 

inflação, medida pelos indicadores 

oficiais. 

X 

 

Atraso no pagamento. 
Problemas no fluxo de caixa da 

CIGÁS. 
 X 

Atraso no pagamento. 

Não cumprimento por parte da 

CONTRATADA das exigências 

contratuais;  

X 

 

16. VISITA TÉCNICA:  

16.2. Na hipótese de necessidade de visita técnica - As empresas interessadas em participar do 
certame licitatório poderão realizar visita técnica no local onde serão executados os serviços, 
examinando, tomando ciência do estado das instalações, características, quantidades e eventuais 
dificuldades para execução dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores 
quanto ao desconhecimento dessas informações. 

16.3. A visita tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e 
tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução 
do objeto e, consequentemente, assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível 
com as reais necessidades do CONTRATANTE.  

16.4. A visita poderá ser realizada, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 
horas, mediante prévio agendamento junto a COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS, 
localizada na Avenida Torquato Tapajós, n. 6.100, no Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 
69058-830, por meio do telefone (92) 33303-3201 juntamente a Gerência de Manutenção e 
Operação – GEOPE. 

16.5. A visita poderá ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada 
por representante do CONTRATANTE.  

16.6. As visitas ocorrerão até 05 (cinco) dias úteis antes da data da licitação. Após esse período 
não serão aceitas solicitações para visitas. 

16.7. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços em decorrência da execução do objeto desta Licitação 
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16.8. A LICITANTE apresentará juntamente com a proposta de preços, no momento do certame, 
sob pena de desclassificação, um entre os documentos citados abaixo:  

a) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA emitido pela CIGÁS, conforme Anexo F deste Projeto 
Básico, ou; e 

b) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA AOS 
LOCAIS DOS SERVIÇOS emitida pela empresa licitante, conforme Anexo G deste Projeto 
Básico. 

17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

17.2. O acompanhamento e a fiscalização do Contrato e de sua execução serão realizados por 
colaborador da Gerência de Operação e Manutenção - GEOPE, da Companhia de Gás do 
Amazonas – CIGÁS. 

17.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 
caso.  

17.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

17.5. Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou 
infração contratual à CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ficará 
sujeito às sanções previstas nos itens 10.43 e 10.44. do MD- CIG-001-0000-540-002, 
RILC/CIGÁS e na Lei. 

17.6. Atribuições do Gestor do Contrato: 

17.6.1. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual 
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

17.6.2. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e 
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro ou repactuação; 

17.6.3. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral 
do Contrato pela Administração; 

17.6.4. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos 
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, 
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

17.7.  Atribuições do Fiscal do Contrato: 

17.7.1. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à sua execução;  
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17.7.2. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua 
alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar 
competência;  

17.7.3. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual; 

17.7.4. Realizar processo administrativo quando do descumprimento por parte da CONTRATADA 
das cláusulas contratuais, contendo os seguintes documentos, quando couber:  

17.7.4.1. Notificações feitas pela fiscalização à Contratada;  

17.7.4.2.  Defesas prévias da Contratada, no caso de notificação de possíveis aplicações 
de sanções contratuais por parte da CONTRATANTE;  

17.7.4.3. Despachos relativos a aplicação de sanções por parte dos ordenadores de 
despesas;  

17.7.5. Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, 
sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo), 
informando as possíveis aplicações de sanções previstas nos contratos e solicitando a defesa 
prévia; 

17.7.6. Caso a CONTRATADA apresente defesa prévia, a fiscalização do contrato deverá 
encaminhá-la ao superior imediato (gerente/assessor) para decisão quanto a aplicação das 
sanções;  

17.7.7. A CONTRATADA poderá ainda apresentar recurso quanto da decisão do superior 
imediato, neste caso, a fiscalização do contrato deverá encaminhá-lo à Diretoria Executiva da 
Companhia para análise e decisão final com relação à aplicação das sanções.  

17.7.8. Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, 
com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;  

17.7.9. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 
contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou 
o ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto;  

17.7.10. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas 
ou jurídicas; 

17.7.11. Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a 
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a 
atestação/medição;  

17.7.12. Receber e encaminhar aos setores responsáveis as Faturas/Notas Fiscais e Boletim de 
Medição - BM, devidamente atestadas, observando previamente se a fatura apresentada pela 
Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;  

17.7.13. Observar e obedecer rigorosamente aos prazos contratuais de pagamento estabelecidos 
nos contratos, e os vencimentos dos boletos de cobrança (quando houver). 

18. PROPRIEDADE, SIGILO, RESTRIÇÕES:  
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18.2. A CONTRATADA não poderá reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de 
terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos 
serviços discriminados objetos deste projeto básico, sem o consentimento, prévio e por escrito, da 
CIGÁS. 

19. DAS PENALIDADES: 

19.2. Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou 
infração contratual à CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ficará 
sujeito às sanções previstas na Lei 13.303/16 e suas alterações posteriores. 

19.3.  As penas acima referidas serão impostas pela autoridade competente, assegurado à 
CONTRATADA o direito da ampla defesa e do contraditório. 

20. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO: 

20.2. São Anexos deste Projeto Básico, fazendo parte integrante, independentemente da 
transcrição, os seguintes documentos:  

20.2.1. Anexo A – MD - CIG-001-0000-540-002 – Memorial Descritivo; 

20.2.2.  Anexo B - LM - CIG-001-0000-540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal; 

20.2.3. Anexo C – CM-CIG-001-0000-540-002 – Critério de Medição; 

20.2.4.  Anexo D - PPU- CIG-001-0000-540-002 – Planilha de Preços Unitários; 

20.2.5.  Anexo E - Planilha para Composição de BDI; 

20.2.6.  Anexo F – Atestado de Visita Técnica; 

20.2.7.  Anexo G – Declaração de Responsabilidade pela não Realização de Visita aos Locais dos 
Serviços; e 

20.2.8. Anexo H– ART Nº AM20220316023 – Elaboração de Projeto Básico e Orçamento para 
contratação dos SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA EM 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL da 
CIGÁS, referente ao Processo Administrativo nº 002/2022. 

21. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:  

21.2. Declaro que este Projeto Básico está de acordo com a Lei n. 13.303 de 30 de junho de 2016 
e alterações. 

Manaus, 26 de maio de 2022. 

_____________________________________________ 

Ricardo Ciraulo Braga 

Gerente de Operações e Manutenção 
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OBJETO: 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA                    
EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL 

1. OBJETIVO 

1.1. Estabelecer critérios, fornecer informações e definir o escopo básico dos  serviços 

a serem aplicados para contratação de empresa especializada nos Serviços técnicos 

especializados de engenharia e apoio a serem executados na manutenção, 

operação, medição e integridade dos ativos da Companhia de Gás do Amazonas 

– CIGÁS no estado do Amazonas, com o intuito de atender e dar continuidade na 

operacionalidade e manutenabilidade do sistema de distribuição existente e 

implantação de novos ativos da companhia, obedecendo as normas e padrões 

técnicos existentes.  

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1. Leis Aplicáveis: 

2.1.1. Lei 13.303/16 – Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; e 

2.1.2. Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos. 

2.2. Normas Cigás: 

2.2.1. NORCIG.SMS.02 - Norma de Ação corretiva; 

2.2.2. NORCIG.SMS.04 - Analise Preliminar de Risco - APR; 

2.2.3. NORCIG.SMS.05 - Levantamento de Aspectos e Impactos; 

2.2.4. NORCIG.SMS.06 - Requisitos Legais e Outros Requisitos; 

2.2.5. NORCIG.SMS.08 – Plano de Atendimento a Emergência - PAE; 

2.2.6. NORCIG.SMS.10 - Analise e investigação de acidentes, incidentes e desvios; 

2.2.7. NORCIG.SMS.11 - Gestão de Terceiros; 
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2.2.8. NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de segurança, meio ambiente e saúde para 

contratos; e 

2.2.9. NORCIG.SMS.12 – Planejamento de Mudanças. 

2.3. Manuais da Cigás 

2.3.1. MSGI 01 - Manual do Sistema de Gestão Integrado. 

2.4. Planos e Programas 

2.4.1. PLCIG.SMS.01 - Plano de Gerenciamento de resíduos Sólidos e Efluentes –

GRSE; 

2.4.2. PRCIG.SMS.01 – Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; e 

2.4.3. PRCIG.SMS.02 - Programa Monitoramento ambiental. 

2.5. Procedimentos Cigás 

2.5.1. PROCIG.OEM.01 - Gestão de Operação e Manutenção; 

2.5.2. PROCIG.OEM.02 - Recebimento de Ativos; 

2.5.3. PROCIG.OEM.03 - Consolidação de Dados de Medição de Gás Natural; 

2.5.4. PROCIG.OEM.04 - Controle Metrológico; 

2.5.5. PROCIG.OEM.06 - Manutenção dos Equipamentos de Climatização; e 

2.5.6. PROCIG.OEM.08 – Procedimento de Ação à Contingências – PAC. 

2.6. Instrução de Trabalho 

2.6.1. ITCIG.OEM.01 – Centro de Controle Operacional – CCO; 

2.6.2. ITCIG.OEM.02 - Verificação Operacional das Estações; 

2.6.3. ITCIG.OEM.03 - Troca de tanques (SBC) de odorantes; 

2.6.4. ITCIG.OEM.05 - Monitoramento do Sistema de Proteção Catódica; 
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2.6.5. ITCIG.OEM.08 - Inversão de Tramo das Estações – EMRP; 

2.6.6. ITCIG.OEM.09 - Regulagem das Estações – EMRP; 

2.6.7. ITCIG.OEM.12 - Liberação e Acompanhamento de Serviços de Escavação 

Próximos a RDGN; 

2.6.8. ITCIG.OEM.13 - Inspeção e Manutenção em Painéis Elétricos; 

2.6.9. ITCIG.OEM.14 - Inspeção de trechos da RDGN com características 

construtivas especiais; 

2.6.10. ITCIG.OEM.15 - Manutenção da EMRP Compacta (Tipo 1 e 2); 

2.6.11. ITCIG.ENG.14 - Abaixamento Cobertura e Restauração Provisória de Aço 

Carbono; 

2.6.12. ITCIG.ENG.15 - Instalação Abaixamento e Cobertura de Tubulação de 

Polietileno; 

2.6.13. ITCIG.ENG.17 - Restauração de Pista; 

2.6.14. ITCIG.GET.19 – Pintura de Tubulações e Estruturas; 

2.6.15. ITCIG.GET.22 – Identificação e Sinalização da Rede de Distribuição de Gás 

Natural; 

2.6.16. ITCIG.ENG.37 - Recuperação de Pavimentos; 

2.6.17. ITCIG.ENG.40 - Censo e Conversão dos Equipamentos; 

2.6.18. ITCIG.GEC.05 - Abertura de Vala; 

2.6.19. ITCIG.GEC.12 - Soldagem de Tubulação de Polietileno – PEAD; 

2.6.20. ITCIG.GEC.13 - Fabricação e Montagem de Tubulação de Aço Carbono; 

2.6.21. ITCIG.GEC.27 - Revestimento Anticorrosivo Externo em Tubos de Aço 

Carbono; 
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2.6.22.  ITCIG.GEC.31 - Soldagem em Carga de Tubulação com Esp. Maior ou Igual; 

2.6.23. ITCIG.GEC.47 - Identificação de tubulações da rede de gás natural; e 

2.6.24. ITCIG.GET.11 - Soldagem de tubulação de aço carbono. 

2.7. Documentos de Referência  

2.7.1. MD - CIG-001-0000-540-002 – Memorial Descritivo  

2.7.2. LM - CIG-001-0000-540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal;  

2.7.3. CM-CIG-001-0000-540-002 Critério de Medição; e  

2.7.4. PPU- CIG-001-0000-540-002 – Planilha de preços unitário. 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1. RDGN: Rede de Distribuição de Gás Natural, são todos os equipamentos 

necessários para levar o gás natural ao consumidor final, inclui as tubulações aéreas 

e enterradas, as estações de gás (ERPM, ERP, EMED, CRM, CRP, CM), os sistemas 

de odorização, os sistemas de proteção catódica e todos os demais acessórios 

necessários a operação da rede. 

3.2. PAE - Plano de Ação de Emergência  

3.3. PAC - Procedimento de Ação à Contingência  

3.4. PAM - Plano de Auxilio Mútuo 

3.5. Manutenção Preventiva: Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou 

de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a 

degradação do funcionamento de um item. 

3.6. Manutenção Corretiva Programada: Manutenção realizada após a falha funcional, 

mas que não necessita de ação imediata, não compromete a continuidade 

operacional; 
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3.7. Manutenção Corretiva: Manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane 

destinada a recolocar um item em condições de manter a continuidade operacional.  

3.8. Manutenção Preditiva: Manutenção baseada no monitoramento técnico do 

equipamento, é feita toda uma análise sobre o equipamento, desde suas condições, 

seu nível de performance e os sinais perceptíveis (e às vezes imperceptíveis) que 

emite, tendo como objetivo, coletar informações minuciosas sobre o estado do 

equipamento. A manutenção preditiva possui o objetivo principal de antecipar e 

encontrar a raiz de problemas em máquinas e equipamentos.  

3.9. EMRP - Estação de Medição e Regulagem de Pressão: Localizadas nas 

dependências dos consumidores, cuja função é regular a pressão e medir o volume 

consumido pela Unidade Consumidora. 

3.10. ERP - Estação de Regulagem de Pressão: Localizadas nas Unidades 

Consumidoras e em locais a montante das redes de PEAD, cuja função é reduzir a 

pressão para atender determinada área de distribuição ou demanda. 

3.11. EMED - Estação de Medição: Localizadas nas dependências dos 

consumidores, cuja função é medir o volume consumido pela Unidade Consumidora. 

3.12. EARP - Estação de Aquecimento e Regulagem de Pressão: São estações 

instaladas nas cidades do interior que tem a finalidade de aquecer e reduzir a pressão 

do gás natural para fornecimento a Amazonas Energia. 

3.13. CRM - Conjunto de Regulagem e Medição: Equipamento utilizado para 

Unidades Consumidoras do varejo para regulagem da pressão de fornecimento e 

medição de volume de gás consumido. Capacidade nominal de vazão da válvula 

reguladora < 60Nm³/h. 

3.14. CRP - Conjunto de Regulagem de Pressão: Equipamento utilizado para 

redução de pressão, instalado em série ao CRM ou CM. Capacidade nominal de vazão 

da válvula reguladora < 60Nm³/h. 
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3.15. CM - Conjunto de Medição: Equipamento utilizado para medir o volume de gás 

consumido pela Unidade Consumidora. 

3.16.  Estação de Odorização: Localizadas nos pontos de entrega de Gás Natural da 

Petrobrás denominados City Gate. As estações de odorização adicionam odorante ao 

Gás Natural, com o objetivo de tornar possível a detecção de vazamentos na rede de 

distribuição. 

3.17. Caixa de Válvulas: Localizadas ao longo da rede de distribuição servem para 

abrigar as válvulas de bloqueio instaladas no duto.  

3.18. Medidores de Vazão: Equipamento destinado a medição de vazão de gás 

natural são do tipo: ultrassom, turbina, rotativos e diafragmas (residencial e comercial) 

com ou sem eletro-corretor. 

3.19. Válvulas Reguladoras de Pressão Globo Manuais: São válvulas para 

regulagem da pressão de acionamento manual utilizadas em algumas ERPM´s de 

pequeno porte para regulagem da pressão durante as manutenções.  

3.20. Válvulas de Bloqueio Automático (ESDV - Emergency Shut Down Valves): São 

válvulas de bloqueio de segurança, acopladas a atuador pneumático comandado por 

um sensor de pressão, garantindo bloqueio imediato da passagem de gás através do 

duto no caso da pressão exceder um determinado valor pré-estabelecido. 

3.21. Válvula de Bloqueio Manual: São válvulas de bloqueio de atuação manual, tipo 

esfera. 

3.22. Retificadores: São equipamentos elétricos instalados em pontos estratégicos 

que injetam corrente, previamente calculada, nas tubulações de gás, com o objetivo 

de criar uma barreira contra a corrosão. 

3.23. PEAD – Polietileno de Alta Densidade; 

3.24. AC – Aço Carbono 

3.25. SKID’s – Estruturas metálicas de suportação das estações;  
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3.26. Rede de Distribuição de PEAD: Rede de dutos em polietileno de alta densidade 

utilizados na distribuição do Gás Natural; 

3.27. Rede de Distribuição de Aço: Rede de dutos em aço carbono para distribuição 

de Gás Natural; 

3.28. Tramo: Trecho de duto ou conjunto de equipamentos (válvulas, filtros...) que se 

encontram delimitados entre dois apoios subsequentes. 

3.29.  Treinamento técnico – Tipo de treinamento focado em desenvolver as 

competências técnicas do colaborador, para que atividades específicas sejam 

executadas com mais qualidade e eficiência. 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

4.1. A Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS é a concessionária de serviços 

públicos no estado do Amazonas que atua na comercialização e na distribuição de 

gás natural (GN) para diversos segmentos.  

4.2. Criada pela lei 2.325 de 8 de maio de 1995, a concessão dos serviços tem prazo 

de vigência de 30 anos contados a partir de 01/02/2010, e também atua com sistemas 

de gás natural comprimido (GNC) e liquefeito (GNL). 

4.3. O Gás é extraído da Província Petrolífera de Urucu, em Coari, são 683,4 

quilômetros de gasoduto de transporte. O gasoduto abastece as usinas termoelétricas 

dos municípios de Coari, Caapiranga, Anori, Anamã e Codajás, as estações desses 

clientes estão sob responsabilidade de Manutenção e Operação da Cigás.  
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Figura 1 – Fluxo de Recebimento 

 

4.4. A companhia possui cerca de 175 Km de Rede Gás Natural construída no 

município de Manaus atua na distribuição de gás natural para os segmentos 

termoelétrico, industrial e comercial. Além de abastecer a capital amazonense, a 

companhia fornece combustível para usinas termoelétricas (UTE’s) nos municípios 

Coari, Codajás, Anamã, Anori e Caapiranga. Nos cinco municípios do interior 

mencionados, a Companhia é responsável, a partir do limite de bateria dos pontos de 

entrega da TAG até as estações de redução de pressão (EMRP’s) que abastecem as 

usinas. Cada um dos municípios conta com uma UTE e sua respectiva EARP. Em 

Manaus, a Cigás possui dois ramais de distribuição de GN: o Ramal Aparecida e o 

Ramal Mauá. Ambos atendem Usinas Termoelétricas (UTE’s), mas o Ramal Mauá 

abastece o distrito industrial do município, ou seja, principalmente indústrias. O Ramal 

Aparecida abastece empreendimentos diversos, incluindo condomínios e 

estabelecimentos comerciais além de algumas indústrias e UTE’s.  

4.5. A rede de distribuição de Gás Natural da Cigás é subterrânea e bem sinalizada. A 

tubulação principal é em aço carbono e conta com sinalização na superfície e no 

subsolo, sendo necessário escavar as cinco etapas de solo (asfalto, brita graduada, 

solo proveniente da escavação, placas de concreto e areia adensada) para finalmente 

atingir a tubulação. A rede de distribuição de gás natural está instalada ao longo de 

passeios, canteiros, acostamento, logradouros de domínio público e faixa de domínio 
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de rodovias (BR-174 e AM-010). A CIGÁS dispõe atualmente de 97 km de rede de 

distribuição em aço e 83 km de rede de distribuição em PEAD. 

 

 

 

 

 

 

4.6. Diagrama da Rede de Distribuição de Aço - RDGN  
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Figura 2 – Mapa da RGDN  

4.7. A CIGÁS dispõe atualmente de 97 km de rede de distribuição em aço e 

aproximadamente 83 km de rede de distribuição em PEAD. 

4.8.  A Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) da Cigás em Manaus é composta 

atualmente por dois ramais principais que não são conectados entre si: o Ramal 

Aparecida e o Ramal Mauá. 

4.9. O Ramal Aparecida tem início na UTE de mesmo nome, onde está localizado o 

City Gate Aparecida, ao sul da capital nas proximidades do Rio Negro. O gasoduto 
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percorre algumas ruas e avenidas até atingir as Avenidas Constantino Nery e Torquato 

Tapajós, que compõem o eixo principal da linha tronco deste ramal. Ao Norte, próximo 

ao Batalhão de choque da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) o ramal se ramifica e 

percorre a Av. Professor Paulo Graça (BR-174) e a Av. Torquato Tapajós (AM-010). 

Entre suas extremidades, o ramal possui uma série de ramificações e estruturas 

chamadas de Bolsões, onde há maior número de segmentos e subdivisões afim de 

abastecer um maior número de clientes próximos. Os Bolsões Dom Pedro, Ponta 

Negra e Expansão Ponta Negra derivam do Ramal Aparecida e estão situados a oeste 

da linha tronco deste ramal. Já os bolsões Vieiralves, Boulevard, Adrianópolis, Morada 

do Sol, Parque 10 e Laranjeiras estão a leste da linha tronco do Ramal Aparecida. 

4.10. O Ramal Mauá está localizado também na porção sul da capital amazonense, 

a leste do Ramal Aparecida, e compreende a região do distrito industrial da capital. 

Este gasoduto tem seu início no City Gate Mauá, que se localiza à beira do Rio Negro, 

anterior à confluência com o Rio Solimões. Após o processo de odorização, os dutos 

percorrem a Estrada da UTM-2, até o ponto onde o ocorre uma bifurcação e um dos 

trechos passa a abastecer a Usina Termelétrica Tambaqui. A partir deste ponto, a 

malha divide-se em diversas ramificações para abastecer outras áreas do distrito e 

percorre trechos de vias, tais quais a Avenida Buriti, dos Oitis e da BR-319. Por se 

tratar de um distrito industrial, este ramal abastece, em sua maioria empreendimentos 

de grande porte e usinas termelétricas. A este ramal estão associados os bolsões 

Autaz Mirim e Industrial de Pequeno Consumo, além das Redes Industrial Fase I a III 

e Fase IV. 

4.11. A Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) da CIGÁS conta com dois 

Sistemas de Proteção Catódica independentes, sendo um deles para o Ramal 

Aparecida (segmento termoelétrico) e outro para o Ramal Mauá (segmento industrial) 

e ambos do tipo corrente impressa. A alimentação dos sistemas é realizada via 

retificadores de leitos de ânodos. 
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5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A distribuição da malha de gasodutos e estações da CIGÁS envolve os Municípios 

e as imediações das cidades de Manaus, Coari, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga 

e Silves, no estado do Amazonas. 

5.2. A CONTRATADA irá dispor de uma equipe de profissionais para realização de 

serviços, esta equipe será distribuída para atender atividades de manutenção e 

operação de todos os tipos de ativos da companhia na cidade de Manaus e cidades 

do interior, onde a companhia os tem instalados (Coari, Codajás, Anorí, Anamã, 

Caapiranga e Silves) e nos locais onde a Companhia possa a ter ativos instalados no 

período de vigência do contrato sendo Capital ou Interior, podendo inclusive ter 

profissionais fixos nas cidades do interior sem custos adicionais diárias para a CIGÁS. 

5.3. Para atendimento as demandas de operação e manutenção, ficarão alocados 6 

(seis) colaboradores fixos no interior do estado onde a CONTRATANTE tem ativos 

instalados ou venha a ter no período de vigência do contrato. 

5.4. A CONTRATADA terá à disposição uma área nas instalações da Cigás em 

Manaus para instalação do escritório, com todas as condições básicas de 

funcionamento, tais quais: pontos de energia elétrica, climatização, sanitários de uso 

coletivo, dentro das condições de ambiência estabelecidas nas diretrizes da CIGÁS. 

5.5. Não será necessário incluir as despesas com segurança patrimonial, conservação 

e limpeza, luz, água, seguro predial, climatização e demais despesas relacionadas 

com a estrutura administrativa e de manutenção, exceto telefonia e internet pois a 

CONTRATADA ficará localizada dentro das dependências da CIGÁS. 

5.6. O gerenciamento dos resíduos gerados nas atividades de operação e manutenção 

da Companhia serão descartados nos locais orientados disponíveis nas dependências 

da CIGÀS conforme o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS da 

CONTRATANTE. 
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1. Durante a vigência do contrato serão executadas as atividades de operação e, 

atividades de manutenção nas diversas disciplinas, mecânica, automação, elétrica, 

proteção catódica, instrumentação, construção civil, soldagem, pintura industrial, 

serralharia, caldeiraria, jardinagem e demais necessárias para ampliação, 

substituição, instalação, manutenção e conservação nos ativos existentes e a receber 

da Companhia. 

6.2. A CONTRATANTE será responsável pelo planejamento da execução dos serviços 

pela CONTRATADA e entregará diariamente o planejamento das atividades, bem 

como outros serviços descritos neste memorial.  

6.3.  A Operação e Manutenção da Rede de Distribuição de Gás Natural abrangem 

atividades distintas, tais como:  

6.3.1. Manutenção dos Sistemas Supervisórios, Comunicação, Proteção Catódica, 

Medição e Automação; Manutenção preditiva, preventiva, corretiva e emergencial dos 

ativos constantes na Rede de Distribuição de Gás Natural – RDGN, com abrangência 

a todos os equipamentos e acessórios da RDGN localizados em Manaus e nos 

municípios do interior do Amazonas atualmente instalados (Coari, Codajás, Anori, 

Anamã, Caapiranga e Silves) e novos projetos dentro do prazo de vigência do referido 

contrato;  

6.3.2. Manutenção e Operação nas estações, tais como: Inspeções e testes, 

mudanças de tramo, limpeza de filtros, lubrificação e montagem de válvulas, 

substituição de medidores e instrumentos em geral (PIS, PIT’s, TI’s, TIT’s..), pintura, 

impermeabilização de frestas, instalação e manutenção de calhas, lavagem e limpeza, 

serviços de construção civil, capinagem, jardinagem, construção de cercas metálicas, 

construção de alambrados, instalação e manutenção de placas de sinalização, leitura, 

inspeção, construção e manutenção do sistema de aterramento, proteção catódica e 

SPDA, instalações de eletrodutos, ligações elétricas e de comunicação de dados, 

montagem de linhas de impulso (tubing), aplicação de resinas e impermeabilizantes, 

serviços de caldeiraria/ serralheria, fabricação e instalação de suportes metálicos, 
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correções em estruturas metálicas (suportes e skids), serviços de solda para 

substituição ou manutenção de tubulações de aço carbono e pead, fabricação e 

montagem de novos tramos e todos os demais serviços necessários a conservação e 

manutenção das estações.  

6.3.3. Manutenção em dutos aéreos e enterrados (em AC e PEAD), tais como a 

substituição de trechos danificados, e/ou, com vazamento (também em regime de 

parada), reparos de pintura em dutos aéreos, reparos de revestimento em dutos 

enterrados, aplicação de fita plástica de polietileno para revestimento anticorrosivo em 

dutos enterrados, revestimento de juntas com mantas termocontráteis, demolição ou 

construção de caixas de válvula, sondagens,  roçagem de vegetação, plantio de 

gramíneas em áreas sem cobertura vegetal, recuperação de áreas erodidas, reparos 

em ligações elétricas para proteção catódica, reparos em tubulações de PVC, 

implementação de sistemas de drenagem, instalação de placas e marcos para 

sinalização de dutos e demarcação da faixa, recuperação ou construção de cercas, 

escavações, cortes e aterros para alteração do perfil da faixa e adjacências, fabricação 

e instalação de suportes metálicos, construção de bases de concreto entre outros 

inerentes a atividade. 

6.3.4. Patrulhamento da RDGN com intuito de verificar as construções irregulares, 

interferências, existência de erosões e escavações sobre a rede de dutos, além da 

manutenção e conservação das placas, tachões, marcos, tampas de caixas de 

válvulas, sistemas de fibra óptica e adesivos de sinalização.   

6.3.5. Modificações em dutos e estações existentes, tais como instalação de desvios, 

filtros, derivações e bloqueios. 

6.3.6. Inspeção de integridade nos dutos com o PCM (Pipeline Current Mapper) e 

Piper Locator para identificar danos ao revestimento e mesmo confirmar a localização 

da RDGN. 

6.3.7. Reparo em revestimento anticorrosivo de dutos enterrados, prevendo 

escavação e recomposição do solo, mapeamento das falhas existentes no trecho do 

revestimento, remoção do revestimento existente, preparação da superfície metálica 
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através de tratamento manual ou mecânico, inspeções das condições da tubulação 

por um método não destrutivo aplicável (medição de espessura) com apresentação 

de laudo e aplicação do novo revestimento. Serviços realizados em campo, com o 

duto em operação.  

6.3.8. Manutenção preventiva, preditiva e corretiva no sistema de comunicação e 

automação instalados na RGDN e nas Unidades Consumidoras da CIGÁS, nas 

estações de odorização, nos retificadores, nos multiplexadores, nas estações de 

monitoramento de pressão e temperatura e válvulas de bloqueio da CIGÀS. 

6.3.9. Inspeção, Manutenção e Monitoramento da Proteção catódica dos dutos 

enterrados, dos retificadores, caixas de válvulas, pontos de testes e cupons de 

proteção catódica que compõem esse sistema de proteção e integridade da Rede de 

Distribuição de Gás Natural. 

6.3.10. Manutenção e limpeza de faixa (retirada de material, roçagem, corte de 

árvores sobre o gasoduto, manutenção da sinalização vertical e horizontal e 

recuperação de áreas degradadas). 

6.3.11. Inspeção, Manutenção, Teste e Ensaios do Sistema de Odorização incluindo 

o acompanhamento e verificação das taxas de odorização, sistemas elétricos, 

mecânicos, estruturais, utilização da mercaptana, assim como atendimento as 

inspeções e manutenções da NR-13 e demais normas vigentes. 

6.3.12. Manutenção e pintura das tubulações, estruturas, válvulas e acessórios e 

suas respectivas estruturas de locação. 

6.3.13. Inspeção e manutenção em caixas de válvulas. 

6.3.14. Acompanhamento de obras de terceiros na proximidade da RDGN sempre 

que for acionado pelo nosso Centro de Controle de Operações – CCO. 

6.3.15. Montagem, desmontagem e transporte dos Instrumentos do campo para o 

laboratório de calibração entre outros laboratórios contratados pela CIGÀS. 

93 / 169



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
NO: 

 MD-CIG-001-0000-540-002 
REV.: 

 
00 

EMPREENDIMENTO: 
GERAL 

FOLHA: 
  P 18 de 71  

OBJETO: 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA                    
EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL 

6.3.16. Serviços de conversão, ajustes e reparos de equipamentos de cocção, 

construção, montagem e manutenção de pequenas redes de gás natural em 

instalações da CIGÁS ou mesmo internas dos clientes. 

6.3.17. Atendimento a Unidade Consumidora para serviços de manutenção 

emergencial. 

6.3.18. Inspeção e manutenções predial em geral e nos sistemas elétrico (incluindo 

SPDA e aterramento) e hidráulico nos locais sob responsabilidade da 

CONTRATANTE (sede e seus anexos). 

6.3.19. Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da sede 

da CONTRATANTE. 

6.3.20. Atendimento ao PAE e PAC - Em caso de emergência a CONTRATADA 

deverá mobilizar todos os recursos necessários de acordo com a anuência prévia da 

CONTRATADA, baseando-se no ITEM 5 da PPU - Recursos a serem disponibilizados 

sob demanda para atendimentos emergenciais, para recuperação de qualquer dano 

causado na Rede de Distribuição de Gás Natural. A CONTRATADA poderá realizar a 

subcontratação sob demanda de equipamentos e serviços de inspeção necessários 

ao atendimento. 

6.3.21. Atendimento ao PAM - através de suprimentos e manutenções diversas, bem 

como apoio as atividades do Corpo de Bombeiros e demais órgãos que integram o 

plano de emergência da Companhia na cidade de Manaus, juntamente com a equipe 

própria da CONTRATANTE. 

6.3.22. Manutenções preventivas, corretivas, preditivas e emergenciais estabelecidas 

no plano de manutenção da CONTRATANTE. 

6.3.23. Apresentação de relatórios das atividades desenvolvidas e/ou ordens de 

serviço semanalmente, evidências fotográficas e registros de tempo e materiais 

utilizados, devendo ser enviados assinados e de forma digital. 
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6.3.24. Preenchimento das Ordens de Serviços em meio físico ou no Software 

adotado pela CONTRATANTE, com as devidas evidências cabíveis a cada operação. 

6.3.25. Calibração das válvulas de alívio de pressão, manômetros, pressostatos, 

reguladoras. 

6.3.26. Detecção e eliminação de vazamentos na rede de distribuição. 

6.3.27. Manutenção e atualização em PLC, computadores de vazão, sistema 

supervisório entre outros equipamentos necessários a atividade da companhia. 

6.3.28. Inspeção, Adequação, Construção e Manutenção em retificadores, PTE’s e 

outros itens do Sistema de Proteção Catódica. 

6.3.29. Operação e manutenção em válvulas manuais, reguladoras, de alívio e outras 

instaladas nos ativos da CONTRATANTE e na rede interna dos clientes (quando 

construída, adaptada ou alterada pela CIGÁS) conforme período de garantia em 

vigência. 

6.3.30. Inspeção, manutenção, regulagem e ajustes de equipamentos de controle de 

pressão e medição de gás natural. 

6.3.31. Conversão de equipamentos para GN. 

6.3.32. Outras atribuições relacionadas as funções. 

6.3.33. A CONTRATADA deve estar preparada com sua estrutura de profissionais e 

materiais para atendimento de EMERGÊNCIA nos ativos da companhia dentro ou fora 

do horário administrativo. A quantidade de profissionais necessários para atendimento 

das emergências será definida pela CONTRATADA com aprovação da 

CONTRATANTE. 

6.3.34. Os serviços elencados acima constituem uma lista mínima de atividades a 

serem executadas pela CONTRATADA, podendo surgir outras atividades não 

listadas, porém necessárias ao manutenabilidade a Rede de Distribuição e 

preservação dos seus ativos. 
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7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   

7.1. Consiste de todas atividades, treinamentos, recursos e instalações necessários 

para que a CONTRATADA inicie e finalize os serviços objeto deste contrato, 

notadamente os descritos a seguir: 

7.1.1. Na Mobilização  

7.1.1.1. Os serviços envolvidos na Mobilização devem ser realizados a partir da 

assinatura do contrato até a mobilização total dos recursos, e consiste na mobilização 

de todos os recursos e atividades necessárias para desenvolvimento das atividades 

previstas no contrato, mobilização de pessoal, materiais e equipamentos aplicáveis 

conforme cada etapa, instalação de uma base de apoio fixa da CONTRATADA nas 

dependências da CONTRATANTE, bem como as atividades de planejamento e 

preparação para que os serviços possam ser iniciados, continuados sem interrupções. 

7.1.1.2. A CONTRATADA deverá promover a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), relativa a este 

Contrato, encaminhando cópia à CIGÁS antes do início dos serviços. 

7.1.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar o plano de equipes para atendimento do 

contrato, o qual deverá constar os currículos para aprovação da qualificação conforme 

os postos de trabalho a serem aprovados pela CONTRATANTE. 

7.1.1.4.  Instalação da base de apoio dentro das dependências da CONTRATANTE; 

7.1.1.5.  Mobilização de pessoal após a validação dos currículos pela 

CONTRATANTE. 

7.1.1.6. Mobilização de ferramentas, máquinas e equipamentos deverá ser realizada 

conforme a necessidade de cada etapa.  

7.1.1.7. Mobilização de materiais de consumo e aplicação exigidos em contrato; 

7.1.1.8. Elaboração das Instruções de Trabalho e Segurança, quando aplicável. 
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7.1.1.9. Elaboração de Análise Preliminar de Riscos – APR e definição de medidas de 

controle a serem implementadas pela CONTRATADA para prevenção de acidentes 

conforme determinações para áreas classificadas constantes na NR-20, a fim de 

garantir a segurança do pessoal e das instalações durante a atividade.  

7.1.1.10.  Elaboração de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais – LAIA 

inerentes a atividades que serão realizadas a fim de garantir a redução dos impactos 

ambientais e correto descarte dos resíduos gerados pelos serviços descritos neste 

memorial descritivo. 

7.1.1.11.  Plano de Qualidade e Plano de SMS compatíveis com o escopo do trabalho. 

7.1.1.12. A apresentação desta não exime a CONTRATADA do cumprimento das 

demais exigências de SMS da CIGÁS. 

NOTA 1: Cabe a CONTRATADA a apresentação dos documentos legais necessários 

ao início das atividades tais como, mas não se limitando a: 

a) ART – CREA AM – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

b) CEI – INSS – Cadastro Específico do ISS; 

c) PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos; 

d) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

e) LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho; 

f) Relatório Conclusivo do PCMAT, PGR e PCMSO; 

g) Lista de Veículos a serem utilizados no referido contrato, a partir do CRLV atual; 

h) Licença de Operação – LO; 

i) ASO’s (Específicos) dos colaboradores envolvidos conforme NR-07; 

j) Ficha de EPI atualizada constando o nome legível do colaborador e 

devidamente assinada (NR-6).  
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Obs.: Deverá constar no referido documento, os EPI’s que atendem as atividades 

especificas. Ex.: Utilização de motosserra, deverá ser fornecido ao colaborador da 

função calça de segurança anti-corte, camisa de sinalização de operador de 

motosserra, luvas e capacetes entre outros EPI’s necessários para a realização das 

atividades ainda que estas não tenham programação inicial.  

k) Ordens de Serviço dos colaboradores conforme NR-01; 

l) Registro da Empresa no CREA – AM; 

m) Plano de Resposta a Emergências – PRE, informando a rede hospitalar local a 

ser encaminhado o colaborador; 

n) E demais documentos exigidos nas Normas CIGÁS; e 

o) A apresentação desta não exime a CONTRATADA do cumprimento das demais 

exigências de SMS da CIGÁS. 

7.1.1.13. A CONTRATADA irá dispor do prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da 

data do recebimento da Ordem de Serviço, para mobilizar toda estrutura. 

NOTA 2: Toda a equipe da CONTRATADA, deverá estar disponível uma semana 

antes do final da mobilização para passar pela Integração da CONTRATANTE e pelos 

treinamentos dos procedimentos de Segurança do Trabalho (Percepção de Riscos, 

Análise de Riscos, PAE, PGR, Normas Internas) e outros treinamentos a serem 

realizados pela CONTRATANTE. 

NOTA 3: Antes de iniciar a execução dos serviços contratados a CONTRATANTE 

deverá enviar a CONTRATADA as documentações necessárias ao credenciamento 

junto à CIGÀS, indicadas na NORCIG.SMS11 e NORCIG.JUR.02. 

7.1.2. Instalações Físicas  

7.1.2.1. Compreende a instalação de uma base de operações fixa da CONTRATADA, 

e a aquisição dos recursos para a instalação das bases de apoio móveis, ou seja, 

aquelas que darão apoio às várias frentes de serviço em campo. Não será necessário 
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incluir as despesas com segurança patrimonial, conservação e limpeza, luz, água, 

seguro predial, climatização e demais despesas relacionadas com a estrutura 

administrativa e de manutenção, exceto telefonia e internet pois a CONTRATADA 

ficará localizada dentro das dependências da CIGÁS. 

7.1.3. Gerenciamento dos resíduos 

7.1.3.1.  Os resíduos gerados nas atividades de operação e manutenção da 

Companhia serão descartados nos locais orientados, disponíveis nas dependências 

da CIGÀS, conforme o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. 

7.1.4. Mobilização de Equipamentos de Escritório  

7.1.4.1.  Consiste na disponibilização, na base de apoio central, de móveis, aparelhos, 

dispositivos e materiais típicos de escritório necessários para a realização das 

atividades diárias da equipe administrativa da CONTRATADA. 

7.1.5. Mobilização de Pessoal  

7.1.5.1.  Consiste na contratação dos funcionários que compõem os efetivos direto e 

indireto e demais procedimentos para que os mesmos estejam aptos a realizar suas 

funções, como a realização de exames médicos admissionais (com emissão do ASO), 

realização de integração, Treinamentos em conformidade com as normas vigentes e 

aplicáveis as atividades inerentes de cada função nas áreas de operação e 

manutenção e treinamento para Permissão para Trabalho ministrados pela CIGÁS, 

identificação com crachá emitido pela CONTRATADA nos padrões da CIGÁS. 

7.1.5.2. Para a mobilização, a empresa deve enviar à CIGÁS a lista dos profissionais 

responsáveis pela execução do serviço, bem como seus currículos para validação 

pelo fiscal da CONTRATANTE. 

7.1.5.3. A CONTRATADA deve manter, durante todo o contrato, equipe que seja 

capaz de fornecer os serviços descritos neste memorial nos prazos parciais definidos. 

As qualificações mínimas, respectivas funções, comprovação da 
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formação/escolaridade e demais capacitações exigidas para os integrantes da equipe 

estão descritas no item 12.2.2. deste MD. 

7.1.5.4. A contratação de profissionais que atendam aos requisitos de qualificação 

exigidos não exime a CONTRATADA da responsabilidade sobre a qualidade dos 

serviços prestados. 

7.1.5.5. Todos os profissionais deverão ser relacionados no plano de trabalho e, caso 

sejam adicionados profissionais posteriormente, os mesmos devem ser oficializados 

junto à FISCALIZAÇÃO, devendo ser feito o credenciamento e integração 

antecipadamente. 

7.1.5.6. A CONTRATADA deverá dispor de e e-mails de contato para comunicação 

com a FISCALIZAÇÃO de toda a equipe administrativa listada em PPU. 

7.1.5.7. Todos os colaboradores da CONTRATADA deverão passar por 

credenciamento e integração junto à CIGÁS, conforme definido na norma interna 

NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para Contratos. 

7.1.5.8. É responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar as documentações 

exigidas pelos clientes CIGÀS, para a realização das atividades em suas 

dependências, incluindo exames e treinamentos atualizados exigidos, sem ônus para 

a CIGÁS. 

7.1.5.9.  Os profissionais relacionados no item 12.2.2. deste Memorial Descritivo 

deverão apresentar os respectivos certificados de conclusão escolar pertinentes, a 

carteira profissional no órgão aplicável e a comprovação da qualificação técnica 

mínima exigida para análise e aprovação prévia pela FISCALIZAÇÃO. 

7.1.5.10. Na composição do preço devem ser considerados todos os custos relativos 

à mobilização do pessoal, tais como, remunerações, transporte, exames médicos, 

fardamento, EPIs, treinamentos e outros. 

7.1.6. Treinamentos 
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7.1.6.1. Após o início de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá providenciar o 

treinamento de toda equipe no prazo de até 1(um) mês. 

NOTA 4: A CONTRATADA deverá comprovar treinamento (s) atualizados inerente (s) 

à atividade de cada colaborador de acordo com a função. 

7.1.6.2. Treinamentos básicos aplicáveis a todos os postos de trabalho de 

operacional: 

a) Solicitante e Emitente de Permissão de Trabalho – PT; 

b) NR 1 – Disposições Gerais estabelece as disposições gerais relativas à 

segurança e medicina do trabalho para todos os trabalhadores e empresas 

regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT; 

c) NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

d) NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

e) NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

f) NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; 

g) NR 35 – Trabalho em altura;  

h) Curso de Direção Defensiva; 

i) Treinamento de Atendimento ao cliente, posturas e forma de tratativas diretas 

com o cliente e terceiros CIGÁS; 

j) Treinamento básico de Gás Natural - Características, Mercado e aplicações, o 

mesmo deverá ser desenvolvido, para o total da equipe, 27 profissionais (todos 

os postos de trabalho), com a carga horária mínima de 4 horas.  

7.1.6.3. Treinamentos complementares, específicos aos diferentes postos de 

trabalho: 

a) Treinamento de medição de GN. (para equipe de medição); 
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b) Treinamento de conversão de equipamentos de cocção, para os técnicos 

mecânicos, assistentes de Manutenção Mecânica e Gasistas; 

c) Treinamento de Ferramentas da Qualidade para solução de desvios, o mesmo 

deverá ser desenvolvido, para um total de 04 profissionais (necessário para o 

Supervisor, Encarregado, Auxiliar de Planejamento e Analista de Metrologia). 

d) Utilização e Operação de Motosserra – Técnico em Segurança no Trabalho, 

auxiliares de serviços gerais, assistentes de Manutenção Mecânica, soldador, 

caldeireiro, pintura industrial e Gasistas. 

e) Operação de mudança de tramo, abertura e bloqueio correto de ERPs e 

EMRPs, drenagem de liquido das estações, operação de desbloqueio de 

válvulas shutoff e demais atividades necessárias para operação correta de uma 

estação, para um total de 06 profissionais (Auxiliar de Operação).       

NOTA 5: Os treinamentos referentes aos itens de a) ao e) podem ser ministrados por 

prepostos da CONTRATADA ou CONTRATANTE, habilitados e conhecedores do 

assunto.  

f) NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção 

(Montagem andaimes e utilização de plataforma) - aos cargos de técnicos 

mecânicos, assistentes de Manutenção Mecânica, soldador, caldeireiro e 

Gasistas. 

g) NR 13 – Caldeiras, Vasos de pressão e Tubulações - aos cargos de técnicos 

mecânicos, assistentes de Manutenção Mecânica, soldador, caldeireiro e 

Gasistas. 

h) NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados – Entrante 

e Supervisor -  aos cargos de técnicos mecânicos, técnico de segurança, 

assistentes de Manutenção Mecânica, eletricistas, solda, caldeiraria, pintura 

industrial e auxiliares de serviços gerias e Gasistas. 
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i) Manutenção e operação de válvulas de regulagem e de segurança (Vanasa 

e/ou Gascat), o mesmo deverá ser desenvolvido para um total mínimo de 10 

profissionais, os técnicos mecânicos, assistentes de Manutenção Mecânica e 

Gasistas.  

j) Treinamento de Processo de Soldagem de tubos e conexões de poliestireno 

(PEAD) por eletrofusão, o mesmo deverá ser desenvolvido, para um total 

mínimo de 2 profissionais (Soldador e Caldeireiro), com certificado validado por 

entidade certificadora de nível nacional;  

k) Treinamento de Inspeção e Manutenção de Proteção Catódica, o mesmo 

deverá ser desenvolvido, para um total de 5 profissionais (Técnico Eletricista, 

Eletrônico, Assistente de Manutenção Elétrica/ Eletrônica e Gasistas).  

l) Treinamento de utilização Piper Current Maneger - PCM - Técnico Eletricista, 

Eletrônico, Assistente de Manutenção Elétrica/ Eletrônica e Gasistas). 

m) Treinamento de Utilização Piper Locator a todos os colaboradores 

operacionais. 

n) Outros treinamentos operacionais aplicáveis a área de manutenção e operação 

de Rede de Gás natural necessários ao desenvolvimento das atividades. 

 

NOTA 6: Os treinamentos referentes dos itens f) ao n) devem ser ministrados por 

empresas ou profissionais certificados para a finalidade, representante fabricante das 

válvulas, por entidade certificadora de nível nacional e por empresa especializada em 

Manutenção e Operação de Sistemas de Proteção Catódica, poderão ser previstos 

outros temas para treinamentos durante a vigência do contrato relacionados ao 

desenvolvimento das atividades de Manutenção e Operação. 

7.1.6.4. A CONTRATADA deverá participar de todos os treinamentos ministrados pela 

CIGÁS, quando solicitado. 
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7.1.6.5. A CONTRATADA será responsável pelo gerenciamento do processo de 

integração juntamente as empresas que são clientes da CONTRATANTE. 

7.1.6.6. A CIGÁS informará todas as empresas em que são necessários 

procedimentos de Integração. Cabendo a CONTRATADA fazer a gestão de 

Integrações da sua equipe através do Plano de Controle de Integrações, e apresentar 

sempre que solicitado o Relatório de equipe/funcionários Integrados. A CIGÁS definirá 

quantidade de profissionais para Integração em cada empresa de acordo com a 

criticidade do serviço. 

7.1.6.7. A CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos necessários 

exigidos pelas Unidades Consumidoras da CONTRATANTE para realização do 

agendamento das integrações. 

7.1.6.8. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a renovação dos treinamentos 

considerados normativos em atendimento aos requisitos legais inerentes a cada 

função. 

7.1.7. Mobilização de Materiais de Consumo, Ferramentas e Máquinas 

7.1.7.1. A CONTRATADA deverá fornecer os materiais necessários para a execução 

plena dos serviços aqui descritos, previstas na LM - CIG-001-0000-540-002, com 

exceção apenas dos sobressalentes a serem fornecidos pela CONTRATANTE e 

máquinas e equipamentos de uso sob demanda elencados no item 5 da PPU.  

7.1.7.2. Toda movimentação de materiais, equipamentos e ferramentas necessários 

ou resultantes dos serviços objetos deste CONTRATO executado pela 

CONTRATADA, entre os locais de armazenamento e locais de aplicação é de integral 

responsabilidade da CONTRATADA. 

7.1.7.3. A falta de materiais listados na LM - CIG-001-0000-540-002 nas frentes de 

trabalho será passível de multa contratual. 

7.1.7.4. As ferramentas manuais de uso dos profissionais em suas atividades, serão 

fornecidas pela CONTRATANTE e resguardadas pela CONTRATADA durante a 
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vigência do contrato, devendo ser devolvidas, em bom estado de conservação, no 

final do contrato.   

NOTA 7: Fica condicionado a aprovação de especificidade dos materiais e 

equipamentos por parte da CONTRATANTE, devendo estes serem validados antes 

da concretização da aquisição. O quantitativo previsto na LM - CIG-001-0000-540-002 

é acumulativo.  

 

7.1.8. Mobilização de Veículos 

7.1.8.1. Para a consecução das atividades descritas neste memorial, a 

CONTRATADA deverá manter uma frota de veículos conforme descrito item 12.5. 

deste MD, zero quilômetro, abastecimento a gás natural, ar condicionado, trava 

elétrica, insulfim, sem batidas, pneus em ótimo estado (conforme orientação do 

fabricante), adesivado com a logomarca da CONTRATADA e da CIGÀS (modelo em 

vigência), sistema de rastreamento com abertura e possibilidade de verificação pela 

CONTRATADA e toda documentação regular juntamente ao DETRAN e demais 

órgãos aplicáveis. 

7.1.8.2. Os veículos deverão ser apresentados em conformidade com os modelos 

descritos no item 12.5 deste MD ou similares. 

7.1.8.3. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pela conservação, 

manutenção e revisão, fornecimento de combustível, infrações, tributos da frota e 

sistemas, garantindo a disponibilidade do mesmo durante todo o tempo de duração 

do contrato, e substituindo-o eventualmente por veículos semelhantes quando forem 

necessárias revisões, manutenções ou acontecerem sinistros de acidentes de 

trânsito, etc. 

7.1.8.4. Os veículos deverão ser totalmente segurados, inclusive sobre danos a 

terceiros, sendo a franquia de responsabilidade da CONTRATADA. 

7.1.8.5. A condução deverá ser feita pelos próprios funcionários da CONTRATADA 

alocados neste contrato, deverão estar devidamente habilitados, ficando a CIGÁS, 
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quando necessário, condicionada a acompanhar os colaboradores, a qualquer tempo, 

durante o atendimento à demanda de atividades. 

7.1.8.6. Estima-se que mensalmente os veículos rodarão aproximadamente 15.000 

Km para execução das atividades, no entanto esta pode variar de acordo com as 

demandas de serviço. 

7.1.8.7. Para os veículos a diesel a CONTRATADA deverá apresentar anualmente o 

Programa Interno de Auto Fiscalização da Correta Manutenção da Frota – PIA, Laudo 

de Opacidade e Plano de Manutenção atendendo as diretrizes da Resolução vigentes. 

7.1.8.8. Elaborar o Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da 

Frota, referente aos veículos movidos a diesel, conforme PORTARIA IBAMA Nº 

85/1996 e PORTARIA MINTER Nº 100/1980, protocolando junto ao órgão ambiental 

municipal SEMMAS. Após protocolar o referido programa encaminhar para o fiscal da 

CONTRATANTE, apresentando conforme programa elaborado os relatórios de 

verificação da emissão da fumaça preta dos veículos a diesel da CONTRATADA. 

7.1.9. Mobilização de Equipamentos 

7.1.9.1. Consiste na disponibilização e em prefeitas condições de uso conforme 

instruções de trabalho da CIGÁS, das máquinas, equipamentos, dispositivos, 

instrumentos e ferramentas necessários ás realização dos serviços objeto deste 

contrato. 

7.1.9.2. Também devem ser disponibilizados recursos suficientes para a montagem 

dos canteiros de serviços, dentro dos padrões normativos para serviços continuados, 

de forma que os mesmos, possuam instalações de coleta seletiva de lixo e resíduos 

da obra, sanitários limpos e área para refeição coberta e arejada com mesas e 

cadeiras, para descanso e caso sejam servidas refeições no local, e água potável 

fresca nas frentes de serviço para os funcionários. 

7.1.9.3. A CONTRATADA deverá possuir em todas as frentes de trabalho kit completo 

de primeiros socorros e pessoal treinado para o primeiro atendimento em casos de 

emergência, conforme disposto na norma NORCIG.SMS.11 da CIGÁS. 
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7.1.9.4. Na composição do preço devem ser considerados todos os custos relativos à 

mobilização dos equipamentos, tais como aquisição/ locação, carga, transporte e 

descarga, impostos, manutenção, adequações, combustíveis e outros. 

7.1.9.5. Somente após todos estes procedimentos considerar-se-á a empresa 

mobilizada para a execução dos serviços. 

7.1.10. Na Desmobilização 

7.1.10.1. Compreende na devolução de todos os materiais, máquinas, equipamentos 

e ferramentas entre outros adquiridos no desenvolvimento do contrato, contemplando 

o transporte para local determinado pela fiscalização acompanhado do respectivos 

manuais, rescisão dos contratos terceirizados, demissão dos funcionários lotados 

exclusivamente neste contrato, conforme requisitos da legislação trabalhista (com a 

apresentação de cópias das rescisões trabalhistas) e devolução dos crachás, a 

obtenção e apresentação dos “Nada Consta” de proprietários e concessionárias e 

órgãos públicos. 

7.1.10.2. Desmobilização de pessoal diretos e indiretos, móveis e utensílios;  

7.1.10.3. A apresentação dos exames demissionais de todos os profissionais da 

equipe ou carta indicando a transferência do profissional para outra unidade de 

trabalho;  

7.1.10.4. Cabe a contratante no final do contrato emitir carta de encerramento do 

contrato para assinaturas. 

8. REGIME DE TRABALHO 

8.1. A jornada semanal de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas, considerando 

de segunda ás sextas, com a compensação do sábado. Como forma de compensar o 

trabalho aos sábados, bem como as segundas-feiras e sextas-feiras, respectivamente 

antecedentes e posteriores a feriados, chamados de feriados-ponte, a jornada de 

trabalho poderá sofrer acréscimo ou redução de alguns minutos a depender do ano-

base. 
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8.2. Poderá haver, mediante determinação da CONTRATANTE, turno especial em 

posto de trabalho, no entanto sua carga horária não deverá exceder a 

supramencionada, bem como seus dias de trabalho e regras de compensação. 

8.3. Haverá, mediante determinação da CONTRATANTE, turno especial para os 

postos de trabalho do interior, no entanto sua carga horária não excederá a 

supramencionada, bem como seus dias de trabalho e regras de compensação. 

8.4. O calendário de feriados a ser seguido será o da CIGÁS – MANAUS, exceto 

quando do recesso de final de ano onde a CONTRATADA deverá manter toda equipe 

em regime de trabalho durante o recesso, sem ônus extra para a CONTRATANTE. 

8.5.  A CONTRATADA deve possuir estrutura para atendimento de EMERGÊNCIA na 

RGDN dentro ou fora do horário administrativo. A quantidade de profissionais 

necessários para atendimento será definida pela CONTRATANTE de acordo com a 

frente de trabalho. 

9. REQUISITOS GERAIS 

9.1. O contrato prevê a execução de serviços programados (corriqueiros) e não 

programados (corretivos, urgentes e emergencial), conforme definido no item 6 deste 

Memorial Descritivo, para os quais a CONTRATADA deverá manter mobilizada, 

durante todo o contrato, uma equipe com os recursos mínimos de capacitação 

necessários à execução dos mesmos.  

9.2. Também estão previstos serviços eventuais, para os quais a CONTRATADA 

deverá mobilizar, de forma programada e em tempo determinado, os recursos 

necessários à execução dos mesmos, podendo, inclusive, subempreitar, desde que 

sejam seguidas as exigências constantes na cláusula décima quarta das Condições 

Gerais Contratuais – Subempreitada. Neste caso não será admitido o faturamento 

direto para a CIGÁS pela subempreiteira. 

9.3. Os serviços eventuais mobilizados deverão ser apresentados todas as 

documentações de conforme exigências descritas na NORCIG.SMS 11. 
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9.4. Para o acesso às estações da CIGÁS nas áreas internas dos clientes devem ser 

atendidas às exigências de segurança específicas destas unidades consumidoras. Os 

custos com EPIs específicos, treinamentos e exames clínicos/ laboratoriais exigidos 

pelos clientes para acesso as dependências de sua empresa, devem ser de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

9.5. Quando necessário se utilizar os recursos mínimos exigidos no contrato para a 

realização de serviços em horário extraordinário, estes serão programados conforme 

estabelecido abaixo; salvo serviços de emergência que necessite de mobilização 

imediata. 

9.5.1. De segundas às sextas-feiras: com antecedência de 1 (uma) hora. 

9.5.2. Aos Sábados, Domingos e feriados: até as 17 h do último dia útil anterior; 

9.6. A CONTRATADA deverá fornecer a todos aos seus colaboradores seguro de vida 

e plano de assistência médica extensivo ao cônjuge. 

9.7.  A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus colaboradores ticket refeição, 

no valor mínimo diário igual ao vigente pela CONTRATANTE, sendo reajustado 

conforme a previsão da CONTRATANTE. 

9.8. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus colaboradores plano de 

incentivo visando a capacitação técnica da equipe (treinamentos técnicos), 

objetivando desenvolver as competências técnicas do colaborador, para que 

atividades específicas sejam executadas com mais qualidade e eficiência, no mínimo 

um treinamento por ano, por profissional com apresentação de certificado.     

9.9. A CONTRATADA deverá atentar-se para o valor acrescido ao salário no 

percentual de 30% referente adicional de periculosidade, considerar para todos os 

postos de trabalho com atuação em campo, em consonância ao disposto no art. 193, 

§1º, Decreto Lei 5452/43. 

9.10. A CONTRATADA deverá prever equipe de sobreaviso, onde nos horários fora 

do expediente administrativo, finais de semana, recessos e feriados, a CONTRATADA 
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deverá programar, conforme quantitativo determinado pela FISCALIZAÇÃO, e 

informar os nomes dos profissionais que ficarão de Sobreaviso para atendimentos 

emergenciais.  

9.11. A CONTRATADA deverá atentar-se para o valor acrescido ao salário no 

percentual de 20% referente ao sobreaviso, desta forma deve considerar que todos 

os postos de trabalho escalados para sobreaviso, fora do horário normal de trabalho, 

finais de semana e feriados e terão direito ao percentual, desde que escalados pela 

CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE. 

9.12. A CONTRATADA deverá manter um arquivo de todas as atividades 

desenvolvidas o qual deverá ser fornecido e estar disponível para acesso da 

CONTRATANTA a qualquer hora e momento, de forma a manter um banco de dados 

dos serviços executados para futuras consultas, por um prazo mínimo de 5 anos, 

comprometendo-se a entregar este arquivo a CONTRATANTE no caso de 

encerramento do contrato.  

9.13. A CONTRATADA deverá realizar as Inspeção de Equipamentos e Veículos, 

diariamente antes do início das atividades sendo registrado em formulário específico 

de modelo próprio ou a partir do modelo da CONTRATANTE, sendo está entregue ao 

sistema de vigilância da CIGÁS. 

9.14. A equipe deverá também participar e se envolver em todas as programações da 

CONTRATANTE, seja de treinamento ou de campanhas de conscientização, quando 

aplicável ou estendido à CONTRATADA. 

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deve ser preenchida de acordo 

com as diretrizes da CIGÁS, a qual deve ser consultada antes da CONTRATADA 

efetuar o recolhimento da mesma. 

10.2. A CONTRATADA é responsável por fornecer toda a mão de obra direta e 

indireta, especializada, treinada, competente, qualificada e atendendo às Políticas, 
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Normas, Procedimentos e Instruções de Trabalho da CONTRATANTE e legislação 

vigente. 

10.3. Fornecer e garantir as boas condições de todas as ferramentas, equipamentos 

e materiais consumíveis, necessários a execução das atividades, inclusive EPI’s 

específicos. (Ex. cinto de segurança com talabarte, óculos de solda, fardamento e 

EPIs do eletricista, camisa e calça para operador de motosserra). 

10.4. Fornecer e assegurar que todos os veículos, equipamentos, ferramentas, 

dispositivos e instrumentos sejam adequados à execução dos serviços a que se 

destinam e, que nestes sejam efetuadas as devidas manutenções, calibrações e 

ensaios necessários para garantir a qualidade destes serviços apresentando a 

CONTRATANTE os referidos laudos e teste de aceitação periodicamente. 

10.5. Fornecer todos os materiais previstos em cada serviço, exceto os indicados 

como de fornecimento da CONTRATANTE, e onde for cabível, deverão ser 

apresentados os certificados de garantia da qualidade destes materiais. 

10.6. Responder pelos danos causados diretamente à CIGÁS ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CIGÁS; 

10.7. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 

aceitas pela boa técnica; 

10.8. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CIGÁS, 

inerentes ao objeto contratado; 

10.9. Comunicar à CIGÁS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 

10.10. Responder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução do serviço, que venham 

porventura a serem solicitadas pela CIGÁS. 
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10.11. O contratado é responsável pelo fornecimento gratuito aos seus 

colaboradores, de todo e qualquer tipo de EPI necessários à execução da atividade 

aplicáveis de acordo com cada função, devendo manter um estoque mínimo de 20% 

por função, para a continuidade de execução dos serviços. 

10.12. Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovação expedido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – TEM e Certificado de Aprovação - CA, e devem 

estar em conformidade com as especificações da NR-6. A CIGÁS, fará inspeções 

periódicas para verificação da validade, estado de conservação e qualidade dos EPI’s 

de acordo com a Norma. 

10.13. Independentemente do aceite da CONTRATANTE nos laudos ou inspeções 

realizadas, a CONTRATADA é responsável pela qualidade do material empregado. 

10.14. A empresa contratada deverá fornecer no mínimo dois (2) uniformes 

completos, calça e camisa de manga comprida, com logotipo da empresa e repor de 

acordo com o item 18.37.3 da NR-18 quando danificados. O uniforme deve ser provido 

obrigatoriamente de faixas retro refletiva de eficácia comprovada para sua 

visualização, podendo também ser feito uso do colete, conforme NBR 15292. 

10.15. Os uniformes devem atender as normas regulamentadoras vigentes para as 

principais atividades da CONTRATANTE, NR-20 e NR-10, devendo apresentar o 

laudo periodicamente para a composição dos registros da CONTRATANTE de 

conformidade legal. 

10.16. Fornecer a seus empregados uniformes adequados às atividades que irão 

desenvolver, homologados pela CONTRATANTE e garantir a obrigatoriedade de sua 

utilização. O uniforme e o capacete deverão apresentar emblema ou logotipo de 

identificação da CONTRATADA e também identificar que está a serviço da 

CONTRATANTE. 

10.17. A CONTRATADA deve manter um controle do fornecimento dos seus EPIs, 

registrando a entrega destes em documento específico, assinado pelo colaborador 

(termo de responsabilidade). 
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10.18. Arcar com todos os ônus diretos e indiretos tais como: encargos sociais, 

refeição, previdenciários, fiscais e administrativos vigentes; amortizações, materiais 

de uso e consumo, materiais e equipamentos de segurança; juros e demais despesas 

financeiras; riscos; lucros e outros encargos relativos ao BDI - Benefício e Despesas 

Indiretas; 

10.19. Após o término da vigência contratual, a CONTRATADA deverá proceder com 

a entrega a CONTRATANTE dos equipamentos e ferramentas que foram 

disponibilizados no decorrer da execução contratual, em condições de uso. 

10.20. A CONTRATADA é responsável por retirar os materiais fornecidos pela 

CONTRATANTE de seu depósito e pátio de tubos localizados em, Manaus /AM e levar 

até os locais de execução dos serviços. 

10.21. A CONTRATADA é responsável por executar os serviços em logradouros 

públicos, dentro de edificações da CONTRATANTE ou nas instalações de suas 

Unidades Consumidoras; 

10.22. A CONTRATADA é responsável por executar, previamente a serviços de 

escavação ou à execução de sondagens, o mapeamento da pesquisa de 

interferências (utilizando equipamento PCM ou o pipe locator) com as diversas redes 

das concessionárias de serviços públicos; 

10.23. A CONTRATADA é responsável por restituir integralmente à CONTRATANTE 

os componentes danificados em decorrência da imperícia ou falta de zelo no 

carregamento, transporte, manuseio, descarregamento ou proteção inadequada por 

parte da CONTRATADA. 

10.24. A CONTRATADA é responsável por fornecer todos os materiais de consumo/ 

insumos, para todas as frentes de serviço, tais como, discos de corte e desbaste, 

eletrodos de corte/solda, corte (lâminas de corte, disco de corte/ desbaste, lixas, 

pontas montadas, brocas, machos para abertura de roscas), silicone, lubrificantes, 

lâminas de serra, fitas adesivas, fitas veda-rosca, panos de algodão para limpeza, 

entre outros, necessário para execução das OS’s, “Ordens de Serviço”, programadas 
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para execução durante o mês e nas quantidades necessárias para atendimento de 

todos os trabalhos, conforme previsto na  LM - CIG-001-0000-540-002  - Lista de 

Materiais de Consumo Média Mensal.  

10.25. A falta de materiais nas frentes de trabalho programadas será passível de 

multa contratual. 

10.26. É obrigação da CONTRATADA a verificação da legislação/ norma a ser 

aplicada em cada caso específico para as atividades a serem executadas, analisando 

eventuais modificações da legislação – federal, estadual e/ou municipal - e outras 

estabelecidas em negociações coletivas de trabalho e normas aplicáveis. 

10.27. Para a realização das atividades descritas no PROCIG.SMS.14 - Permissão 

de Trabalho (PT), a CONTRATADA só poderá iniciar o serviço após a emissão da 

Permissão de Trabalho. 

10.28. Comunicar imediatamente para o CCO todo incidente/acidente que ocorra 

com os colaboradores da CONTRATADA, bem como ocorrências ambientais e/ou 

dano ao patrimônio conforme NORCIG.SMS.10 – Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvio, e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no 

primeiro dia útil subsequente. 

10.29. A CONTRATADA é responsável por fazer a gestão de controle e emissão de 

todos os processos e documentações relativas aos Boletins de Medições. 

10.30. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos de cobrança relativos 

aos Boletins de Medição aprovados até o 5° (quinto) dia útil subsequente ao último 

dia do período de execução dos serviços de cada Boletim, sendo que o 

descumprimento desse prazo acarretará a postergação do pagamento por tantos dias 

quantos corresponderem ao atraso. 

10.31. A CONTRATADA deverá evidenciar a realização das atividades mediante a 

apresentação da ordem de serviço devidamente preenchida, relatório fotográfico (das 

principais atividades programadas e o RDO - Relatório Diário de Obra) a serem 
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apresentados em até 5 dias após a finalização dos serviços em campo para validação 

da CONTRATANTE. 

10.32. Entregar duas vias, os Data Books devem ser fornecidos em pastas de capas 

duras e plastificadas e em CD/DVD-ROM para a medição de todos os serviços 

(conforme Ordem de Serviço), a documentação abaixo: 

10.32.1. Boletim de Medição Atualizado: 

10.32.2. Planilha de Dados: contendo as no mínimo as informações:  

a) Identificação de empresa, nº de contrato; 

b) Data do Boletim de Medição; 

c) Descrição dos Serviços constantes em PPU; 

d) Valores Previstos em contrato; 

e) Total acumulado em BM’s anteriores; 

f) Valores cobrados no BM de referência; 

g) Total acumulado em contrato; e 

h) Saldo contratual. 

10.32.3. Relatório de Evidências para Medição. 

10.32.4. Relatório Diário de Execução devidamente assinado pelo responsável 

técnico; 

10.32.5. Relatório de execução das atividades com as evidências abaixo: 

a) Arquivos eletrônicos provenientes da memória dos instrumentos de inspeção 

utilizados, em mídia à parte (CD-ROM ou DVD-ROM) e devidamente 

identificada, em seu estado original e antes de qualquer pós-processamento; 
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b) Parecer técnico conclusivo e recomendações quanto a demais ações corretivas 

observadas; 

c) Certificados de calibração e/ou aferição dos instrumentos utilizados. 

d) Ordem de Serviço; Relatório Diário de Obras; Relatório Mensal; Relatório de 

Despesa com Pessoais; Lista de Materiais aplicados; Fotos dos serviços 

executados com o antes e o depois (meio digital ou papel, conforme solicitação 

da CONTRATANTE). 

10.33. A FISCALIZAÇÃO procederá à análise da medição das etapas realizadas pela 

CONTRATADA, apresentada sob a forma de Boletim de Medição (BM), em caráter 

provisório, que, se aprovada, será recebida pela FISCALIZAÇÃO, referente ao 

período considerado para medição.  

10.34. Para tal, a CONTRATADA deverá enviar o Boletim de Medição (BM), 

acompanhado dos documentos exigidos constantes neste MD que comprovem a 

execução dos serviços e/ou disponibilidade de materiais, até o dia 15 de cada mês 

ou, em caso de feriado, até o primeiro dia útil subsequente, devidamente assinado, 

para conferência da FISCALIZAÇÃO. 

10.35. A FISCALIZAÇÃO terá até o 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência 

da documentação enviada. 

10.36. Se aprovado pela FISCALIZAÇÃO, será devolvido o Boletim de Medição (BM) 

à CONTRATADA para fins de apresentação dos documentos de cobrança. 

10.37. Se detectado erro pela FISCALIZAÇÃO, será o Boletim de Medição (BM) 

devolvido à CONTRATADA para correção ou ajustes. 

10.38. No caso de a FISCALIZAÇÃO proceder à devolução do Boletim de Medição 

(BM) para ajustes, a CONTRATADA deverá reenviar novo Boletim de Medição (BM), 

acompanhado dos ajustes realizados. Neste caso, a FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) 

dias úteis para nova análise, para que assim proceda pela aprovação ou nova 

devolução para ajustes. 
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10.39. O ajuste do Boletim de Medição (BM) deverá ser feito pela CONTRATADA 

quantas vezes forem necessárias até a sua completa aprovação, respeitados os 

prazos de análise da FISCALIZAÇÃO. 

10.40. Após a aprovação de Boletim de Medição, procedendo com emissão da NF, 

a CONTRATADA para pagamento do mesmo deverá apresentar as seguintes 

documentações dentro do prazo de descritas abaixo: 

 CND- FGTS; 

 CND- Federal; 

 CND- Estadual; 

 CND- Municipal; 

 CND- Trabalhista; 

 Contracheque; 

 Comprovante de Pagamento da Folha; 

 Folha de ponto dos colaboradores; 

 Guia de recolhimento – FGTS (GRF)- Empregados; 

 Comprovante de pagamento FGTS; 

 Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP – RE; 

 Analítico GRF; 

 Analítico GPS; 

 Guia DCTFWEB INSS; 

 Comprovante de Pagamento de INSS; 

 Comprovante de Pagamento de IRRF e DARF; 
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 Rubrica – Contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades;  

 Folha de Pagamento Analítico; 

 Protocolo de envio de conectividade; 

 Declaração contábil; 

 Comprovante de Refeição / Alimentação; 

 Comprovante de Cesta Básica; 

 Comprovante de Vale Transporte; 

 Comprovante de Benefício de Plano de Saúde; 

 Comprovante de Benefício de Seguro de Vida; e 

 Cópia da CTPS Contrato Assinado / Comprovante de Envio E-Social. 

10.41. Garantir que nenhum empregado de seu quadro, por ação ou omissão, oculte, 

participe da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em 

decorrência da execução deste Contrato. 

10.42. Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica: 

10.43. A CONTRATADA deverá atender a execução das atividades dos serviços ora 

contratados, de acordo com o Anexo nº 1 deste Contrato, nos prazos e condições aqui 

estabelecidos. 

10.44. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, às suas 

expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, mesmo aquele já registrado em Relatório de Medição. 

10.45. Fica assegurado à CIGÁS o direito de deduzir do pagamento devido à 

CONTRATADA, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido, cabendo o 
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julgamento e comunicação pela FISCALIZÇÃO, comunicando-lhe, em qualquer 

hipótese, a decisão, por escrito, o valor correspondente a: 

a) Despesas oriundas de Reclamações de Clientes devido agendamentos não 

cumpridos ou atraso em sua execução, serviços programados e não 

executados; 

b) Despesas (com mão de obra, materiais e equipamentos) relativas à correção 

de falhas, retrabalho.  

c) Tempo improdutivo da mão de obra envolvida na frente de serviço, proveniente 

da falta de recursos de responsabilidade de fornecimento da CONTRATADA 

(materiais, ferramentas e/ou equipamentos), não será considerado para efeito 

de medição; 

d) Caso evidenciado pela fiscalização o não atendimento ao TMR em vigência na 

companhia (hoje 1:20h), índice de tempo médio de resposta, utilizado pela 

CIGÀS para chamados de urgência e emergência, devido atrasos no 

atendimento sem justificativa aceitável, os valores provenientes do sobreaviso 

e hora extra correspondente, não serão computados para efeito de medição; 

10.46. As penalidades acima não eximem a CONTRATADA de identificar e tratar os 

desvios apontados. 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1. A CONTRATANTE é responsável pelo Pagamento relativo ao instrumento 

contratual. 

11.2. A CONTRATANTE é responsável em fornecer partes e peças sobressalentes 

para execução dos serviços, exceto as definidas na lista de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

11.3. A CONTRATANTE é responsável por definir programação e prioridades de 

atendimentos. 
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11.4. A CONTRATANTE é responsável aprovar dos planos de trabalho. 

11.5. A CONTRATANTE é responsável por analisar e aprovar os procedimentos 

operacionais e instruções de trabalho de campo elaborados pela CONTRATADA. 

11.6. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA, às suas dependências para 

execução dos serviços referentes ao objeto deste MD. 

11.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

funcionários da contratada. 

11.8. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho. 

11.9. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado. 

11.10. Controlar e documentar todas as ocorrências existentes. 

11.11. A CONTRATANTE é responsável por fiscalizar a execução do contrato. 

12. DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PPU  

12.2. ATIVIDADES (Item 1 - PPU)  

12.2.1. Requisitos e composição mínima das equipes para a execução dos serviços 

objeto deste memorial, a CIGÁS exigirá equipe mínima para desenvolver as atividades 

abaixo listadas: 

Atividades 
Quant. de 

Profissionais  

Atividades de Supervisão na administração e controle do contrato 1 

Atividades de Supervisão dos Serviços de Operação e Manutenção 1 

Atividades Administrativas e de Planejamento 1 

Atividades de Analise e Controles Metrológicos 2 

Atividades de Segurança no Trabalho 1 

Atividades Mecânicas – Pleno  2 

Atividades Mecânicas 2 

Atividades de Automação/ Instrumentação – Pleno  1 

Atividades de Automação/ Instrumentação 2 
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Atividades de Elétrica 1 

Atividades de Eletrônica   1 

Atividades de assistência a Manutenção Mecânica  4 

Atividades de assistência a Manutenção Elétrica/ Eletrônica/ Automação  3 

Atividades de Gasista 2 

Atividades de Auxiliar de Operação (interior) 6 

Atividades de Solda 1 

Atividades de Caldeiraria 1 

Atividades de Pintura Industrial 1 

Atividades auxiliares de Serviços Gerais 2 

Total de Profissionais    35 

Tabela 01 – Quadro de Profissionais por atividade 

 

12.2.2. Abaixo estão identificadas a formação acadêmica, e as qualificações mínimas 

dos profissionais para execução das atividades:  

12.2.2.1. Atividade de Supervisão na administração e controle do contrato 

a)  A atividade deve ser executada por profissional com formação superior completa 

em Engenharia Mecânica, com registro ou visto no CREA-AM, CNH B com anos de 

experiência comprovados em serviços de manutenção, construção e montagem 

industrial em plantas de processamento de petróleo e gás ou petroquímica e ter 

conhecimentos dos serviços do presente contrato. 

b) O profissional será o representante da CONTRATADA perante a CIGÁS. Será 

responsável pela supervisão do contrato atendendo as demandas diárias do contrato 

permitindo a perfeita execução dos serviços de qualquer natureza, em campo, quanto 

a recursos humanos, materiais, ferramentas, equipamentos, atendimentos normativos 

e de logística. É responsável por efetivar o planejamento dos serviços da 

CONTRATADA junto ao Supervisor da CONTRATANTE responsável pela atividade, 

de forma a organizar todas as necessidades de recursos, aplicando as normas 

técnicas pertinentes. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O 3º Quartil, função de Engenheiro 

Mecânico, CBO 2144-05, do Caged, Manaus, AM. 
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12.2.2.2. Atividade de Supervisão dos Serviços de Operação e Manutenção  

a)  A atividade deve ser executada por profissional com formação técnica ou superior 

nas disciplinas de mecânica, ou demais cursos técnicos na área de Controle, Elétrica, 

Automação e Processos Industriais, com Registro no conselho da classe, com de 

experiência profissional comprovada, atuando em construção e montagem industrial 

em plantas petroquímicas ou de processamento de petróleo e gás em obras de 

construção e/ou manutenção. Conhecer técnicas e possuir capacitação nas normas 

de obras de dutos, normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 

e NR-20. Deve possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, os Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Participar do planejamento diário das atividades 

observando os recursos necessários para execução dos serviços programados; 

Orientar as equipes de campo, em tempo real, nas atividades consideradas críticas 

e/ou sensíveis quanto a segurança, fornecimento e medição; Apoiar a Supervisão com 

informações técnicas a fim de subsidia-la em suas tomadas de decisão; Identificar e 

propor melhorias para resolução de problemas encontrados nas atividades de campo, 

e se aprovada, implanta-las; Participar ativamente, orientando nas atividades dos 

serviços técnicos de manutenção e operação, distribuindo e acompanhando o 

desenvolvimento das tarefas dos subordinados; Saber interpretar projeto, leitura e 

interpretação de desenhos técnicos  e ter conhecimentos práticos e teóricos de 

manutenção e operação/ regulagem de válvulas reguladoras de pressão, medidores 

de vazão de gás e afins.  

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O 3º Quartil, função de encarregado 

de manutenção, CBO 3131-15, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.3. Atividades Administrativas e de Planejamento 

a) A atividade deve ser executada por profissional com formação Técnica em 

Administração, ou demais cursos técnicos na área de Gestão de Negócios ou Controle 

e Processos Industriais, de nível médio ou superior com experiência profissional 
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comprovada, bons conhecimentos em informática (pacote Office, trabalho em nuvem, 

desenvoltura com os sistemas da empresa); 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Participar do planejamento diário das atividades observando os 

recursos necessários para execução dos serviços programados; presta suporte na 

gestão das atividades da empresa, auxiliando principalmente, na logística, de pessoal, 

e de recursos para área operacional na execução e realização de atividades de 

controle e emissão de documentos. Auxilia a Supervisão de Planejamento da Cigás 

com os controles e documentos gerados a partir das atividades de manutenção;  

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O 3º Quartil, função de assistente 

administrativo, CBO 4110-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.4. Atividades de Analise e Controles Metrológicos 

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico na área de Controle e 

Processos Industriais ou Superior em Engenharia, com experiência profissional 

comprovada, bons conhecimentos em informática (pacote Office, trabalho em nuvem, 

desenvoltura com os sistemas da empresa); necessários conhecimentos básicos em 

medições de fluidos. 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Analisar o perfil de consumo de Gás Natural dos clientes e 

promover ações para a correção de eventuais desvios do volume computado; Realizar 

balanço e gerar indicador do Gás Comprado versus Gás Vendido; Solicitar e avaliar 

criticamente o relatório EFM (Electronic Flow Meter) dos computadores de vazão do 

transportador (Transpetro), a fim de identificar eventuais anomalias; Planejar a 

calibração dos instrumentos e acompanhar o fluxo de execução; Analisar relatórios de 

falhas e agir de forma preventiva para evitar novas ocorrências; Analisar a incerteza 

de medição dos instrumentos e medidores e propor melhorias no planejamento das 

atividades de Metrologia; Cumprir e fazer cumprir os requisitos técnicos (Portarias, 

Instruções Normativas, Regulamentos Técnicos) de natureza metrológica aplicados à 

distribuição de gás; Outras atividades relacionadas à função. 
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c) A princípio será contratado apenas 01 (um) profissional para essa atividade.  

d) O salário mínimo para o item deve considerar: O salário mediano, função de 

Técnico Analista de Qualidade - CBO 3912-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.5. Atividades de Segurança no Trabalho  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico na área de Segurança do 

trabalho, com experiência profissional comprovada, bons conhecimentos em 

informática (pacote Office, trabalho em nuvem, desenvoltura com os sistemas da 

empresa); com registro ou visto no Conselho de Classe da Categoria AM. Deve 

possuir no mínimo CNH B. 

b) Dentre as atribuições inerentes as atividades conforme NORCIG.SMS 11, deverá 

cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções de Trabalho da Cigás; Realizar 

a analisa preliminar de risco, ou outro modelo de formulário indicado a atividade, 

realizar a análise Atestados de Saúde Ocupacional - ASO conforme normativa vigente 

e atividades desempenhadas pelos integrantes da CONTRATADA, Realizar abertura 

e acompanhamento em campo da Permissão de Trabalho conforme formulário da 

CONTRATANTE nas frentes de serviço conforme norma, identificar fatores de risco 

de acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de presença de 

agentes ambientais agressivos ao trabalhador. Realiza procedimentos de orientação 

sobre medidas de eliminação e neutralização de riscos. Acompanhamento, controle, 

armazenamento e utilização dos produtos químicos nas alocados na sede da 

CONTRATANTE e utilizados nas frentes de trabalho, assim como o controle e 

treinamento da FISPQ juntamente a equipe da CONTRATADA. Elabora 

procedimentos, promove programas, eventos e capacitações. Divulga normas e 

procedimentos de segurança e higiene ocupacional entre os profissionais da equipe. 

Indica, solicita e inspeciona equipamentos de proteção coletiva e individual. Produz 

relatórios referentes à segurança e à saúde dos membros da equipe. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O 3º quartil, função de Técnico em 

Segurança no Trabalho - CBO3516-05, do Caged, Manaus, AM. 
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12.2.2.6. Atividades Mecânicas – Plena  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em mecânica, industrial 

metalúrgica ou automação, de nível médio ou superior com registro no conselho de 

classe pertinente, com experiência comprovada, atuando em construção e/ou 

montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento de petróleo e 

gás em obras de construção e/ou manutenção. Necessária experiência anterior em 

manutenção e calibração de válvulas de sistemas de segurança e alivio (PSV - 

Pressure Safety Valve), válvulas reguladoras (Gasgat e Vanasa), válvulas shutoff e 

sistemas de filtragem. Deve possuir no mínimo CNH B, conhecer técnicas e normas 

de obras de dutos e as normas regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-

35 e NR-20.  

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva programadas para os ativos da companhia, bem como realiza instalação, 

operação, conversão, montagem e manutenção de equipamentos de sistemas a gás 

natural, empregando conhecimentos técnicos e operacionais específicos e 

complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos, normas e 

legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias para resolução de problemas 

encontrados nas atividades de campo; Saber interpretar projeto, leitura e interpretação 

de desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e teóricos de manutenção e 

operação/ regulagem de válvulas reguladoras de pressão, medidores de vazão de gás 

e afins. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O 3º quartil, na função de Técnico 

Mecânico CBO 3141-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.7. Atividades Mecânicas  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em mecânica, industrial 

metalúrgica ou automação, de nível médio ou superior com registro no conselho de 

classe pertinente, com experiência comprovada, atuando em construção e/ou 

montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento de petróleo e 
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gás em obras de construção e/ou manutenção. Necessário experiência anterior em 

manutenção e calibração de válvulas reguladoras e sistemas de filtragem. Deve 

possuir no mínimo CNH B, conhecer técnicas e normas de obras de dutos e as normas 

regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20.  

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva programadas para os ativos da companhia, bem como realiza instalação, 

operação, conversão, montagem e manutenção de equipamentos de sistemas a gás 

natural, empregando conhecimentos técnicos e operacionais específicos e 

complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos, normas e 

legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias para resolução de problemas 

encontrados nas atividades de campo; Saber interpretar projeto, leitura e interpretação 

de desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e teóricos de manutenção e 

operação/ regulagem de válvulas reguladoras de pressão, medidores de vazão de gás 

e afins. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: A média salarial, na função de 

Técnico Mecânico CBO 3141-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.8. Atividades de Automação/ Instrumentação – Plena  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Automação e/ou 

Instrumentação, ou demais cursos técnicos na área de Controle e Processos 

Industriais, de nível médio ou superior com experiência comprovada, atuando em 

construção e/ou montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento 

de petróleo e gás. Necessária experiência anterior com instrumentos primários, 

secundários e auxiliares conforme a norma ISA 5.1, seção 2.5. Conhecimento de 

Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA – Supervisory Control and Data 

Acquisition) e Controlador Lógico Programável (CLP). Conhecimento das Normas 

Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH 

categoria B (mínimo). 
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b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando conhecimentos 

técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções 

técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias 

para resolução de problemas encontrados nas atividades de campo; Saber interpretar 

projeto, leitura e interpretação de desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e 

teóricos de Programação de CLPs (Controlador Lógico Programável), operação, 

manutenção e instalação de instrumentos de controle e medição de processos. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O teto salarial, na função de Técnico 

Mecânico em Automação CBO 3141-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.9. Atividades de Automação/ Instrumentação  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Automação e/ou 

Instrumentação, ou demais cursos técnicos na área de Controle e Processos 

Industriais, de nível médio ou superior com experiência comprovada, atuando em 

construção e/ou montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento 

de petróleo e gás. Necessária experiência anterior com instrumentos primários, 

secundários e auxiliares conforme a norma ISA 5.1, seção 2.5. Conhecimento de 

Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA – Supervisory Control and Data 

Acquisition) e Controlador Lógico Programável (CLP). Conhecimento das Normas 

Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH 

categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando conhecimentos 

técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções 

técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias 

para resolução de problemas encontrados nas atividades de campo; Saber interpretar 

projeto, leitura e interpretação de desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e 
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teóricos de Programação de CLPs (Controlador Lógico Programável), operação, 

manutenção e instalação de instrumentos de controle e medição de processos. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: Media Salarial, na função de Técnico 

Mecânico em Automação CBO 3141-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.10. Atividades de Elétrica  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Elétrica, de nível médio 

ou superior, com registro no conselho de classe com experiência comprovada, 

atuando em construção e/ou montagem industrial em plantas petroquímicas ou de 

processamento de petróleo e gás em obras de construção e/ou manutenção. 

Necessária experiência anterior em manutenção e operação de Sistemas de Proteção 

Catódica. Conhecimento das Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-

18, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando conhecimentos 

técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções 

técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias 

para resolução de problemas encontrados nas atividades de campo; Saber interpretar 

projeto, leitura e interpretação de desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e 

teóricos de circuitos elétricos e eletrônicos, instalação de quadros de distribuição de 

força, analisa consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e 

eletrônicos. Identifica defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes; 

instala, testa e conserta aparelhos, equipamentos, circuitos e componentes 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos específicos quando necessário; 

identifica defeitos elétricos, excuta leituras, repara e/ou substitui componentes dos 

sistemas de proteção catódica. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: Media Salarial, na função de Técnico 

de Manutenção Elétrica CBO 3131-20, do Caged, Manaus, AM. 
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12.2.2.11. Atividades de Eletrônica   

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Elétrica e/ou Eletrônica, 

de nível médio ou superior, com registro no conselho de classe e experiência 

comprovada, atuando em construção e/ou montagem industrial em plantas 

petroquímicas ou de processamento de petróleo e gás em obras de construção e/ou 

manutenção. Necessária experiência anterior na interpretação de projetos elétricos, 

recuperação de placas eletrônicas, execução de manutenção em sistemas elétricos 

de potência, execução de serviços de manutenção eletroeletrônica, manutenção em 

máquinas e equipamentos, em sistemas automatizados de controle de processos 

industriais, manutenção de instalações centrais de alarme e sinalização, executar 

ações de conservação de energia; Conhecimento das Normas Regulamentadoras: 

NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH categoria B 

(mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e Instruções 

de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando conhecimentos 

técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções 

técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias 

para resolução de problemas encontrados nas atividades de campo; Saber interpretar 

projeto, leitura e interpretação de desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e 

teóricos de circuitos elétricos e eletrônicos, instalação de quadros de distribuição de 

força, analisa consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e 

eletrônicos. Identifica defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes; 

instala, testa e conserta aparelhos, equipamentos, circuitos e componentes 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos específicos quando necessário; 

identifica defeitos elétricos, excuta leituras, repara e/ou substitui componentes dos 

sistemas. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Salário Mediana, na função de 

Técnico de Manutenção Eletrônica CBO 3132-05, do Caged, Manaus, AM. 
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12.2.2.12. Atividades de Assistência a Manutenção Mecânica 

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em mecânica, ou 

demais cursos técnicos na área de Controle e Processos Industriais, de nível 

médio ou superior com experiência comprovada, atuando em construção e/ou 

montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento de petróleo 

e gás em obras de construção e/ou manutenção. Conhecimento das Normas 

Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve possuir 

CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; presta assistência nas atividades de mecânica 

na execução das tarefas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva 

programadas para os ativos da companhia, auxilia na instalação, operação, 

conversão, montagem e manutenção de equipamentos de sistemas a gás natural; 

conhecer técnicas e normas de obras de dutos para acompanhamento de obras 

de terceiros em campo. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Salário Mediana, na função 

Auxiliar Técnico de Mecânica CBO 3141-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.13. Atividades de assistência a Manutenção Elétrica/ Eletrônica/ 

Automação 

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Elétrica e/ou 

Eletrônica, ou demais cursos técnicos na área de Controle e Processos Industriais, 

de nível médio ou superior com experiência comprovada, atuando em construção 

e/ou montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento de 

petróleo e gás em obras de construção e/ou manutenção. Conhecimento das 

Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve 

possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; presta assistência nas tarefas de manutenção 

corretiva, preventiva e preditiva programadas para os ativos da companhia, 

empregando conhecimentos técnicos e operacionais específicos e 
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complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos, normas e 

legislação pertinentes. Saber interpretar projeto, leitura e interpretação de 

desenhos técnicos e ter conhecimentos práticos e teóricos de circuitos elétricos e 

eletrônicos. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Teto Salarial, na função 

Ajudante de Eletricista CBO 7156-15, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.14. Atividades de Gasista 

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico de mecânica ou 

instrumentação, ou demais cursos técnicos na área de Controle e Processos 

Industriais, de nível médio com experiência comprovada, atuando em construção 

e/ou montagem industrial em plantas petroquímicas ou de processamento de 

petróleo e gás em obras de construção e/ou manutenção. Conhecimento das 

Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve 

possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva programadas para os ativos da companhia, bem como realiza 

instalação, operação, conversão, montagem e manutenção de equipamentos de 

sistemas a gás natural, empregando conhecimentos técnicos e operacionais 

específicos e complementares, de acordo com as instruções técnicas, desenhos, 

normas e legislação pertinentes. Identificar e propor melhorias para resolução de 

problemas encontrados nas atividades de campo; conhecer técnicas e normas de 

obras de dutos para acompanhamento de obras de terceiros em campo. 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Teto salarial, na função de 

Gasista 7241-30, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.15. Atividades de Auxiliar de Operação  

a) A atividade deve ser executada por profissional de nível médio, no mínimo, com 

experiência em atividades mecânicas em geral, atuando em construção e/ou 

131 / 169



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
NO: 

 MD-CIG-001-0000-540-002 
REV.: 

 
00 

EMPREENDIMENTO: 
GERAL 

FOLHA: 
  P 56 de 71  

OBJETO: 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA                    
EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL 

montagem industrial, ou de processamento de petróleo e gás em obras de 

construção e/ou manutenção. Deve possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Executar tarefas de operação, conservação e 

limpeza, aplicação de check list nas estações (ERPs e EMRPs) no interior do 

estado (Coari, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga e Silves), e auxilia nas 

atividades de manutenção, preventiva, corretiva e preditiva programadas para os 

ativos da companhia localizados nos interiores, empregando conhecimentos 

técnicos e operacionais, de acordo com as instruções de trabalho Cigás.  

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Piso salarial, na função de 

Auxiliar de Operação 5112-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.16. Atividades de Solda  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Soldagem ou 

certificação intermediária válida em cursos de qualificação profissional na área de 

solda emitido por entidade tecnológica de renome nacional (Soldador de Estruturas 

e Tubulação em Aço Carbono no Processo MAG, Soldador de Estruturas e 

Tubulação em Aço Carbono no Processo TIG; Soldador no Processo Eletrodo 

Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga. Soldador no Processo MIG/MAG), 

Soldador no Processo de Eletrofusão para tubos PEAD, no mínimo, 04 (quatro) 

anos de experiência atuando em construção e/ou montagem industrial em plantas 

petroquímicas ou de processamento de petróleo e gás em obras de construção 

e/ou manutenção. Conhecimento das Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, 

NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Deverá apresentar o certificado de soldador válido, juntamente com a 

comprovação de desempenho atestados pelo inspetor N2, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA a atualização no prazo de vigência deste 

contrato. 

c) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando 
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conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo 

com as instruções técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes. Identificar 

e propor melhorias para resolução de problemas encontrados nas atividades de 

campo; Saber interpretar projeto, leitura e interpretação de desenhos técnicos e ter 

conhecimentos práticos e teóricos de manutenção na execução de atividades de 

soldagem em estruturas metálicas e tubulações industriais. 

Executa ensaios para garantir a qualidade dos produtos soldados. Calibra 

equipamentos e máquinas de soldagem e corte. Utiliza processos de soldagem e 

corte com eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, Eletrofusão, 

brasagem e plasma. Aplica procedimentos de soldagem. Inspeciona processos de 

fabricação. 

d) O salário mínimo para o item deve considerar: O Piso Salarial, na função de 

Mestre de Soldagem CBO 7201-40, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.17. Atividades de Caldeiraria  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em Caldeiraria, ou 

certificação intermediária em cursos de qualificação profissional na área de 

caldeiraria ou afins emitido por entidade tecnológica de renome nacional, com 

experiência comprovada, atuando em construção e/ou montagem industrial em 

plantas petroquímicas ou de processamento de petróleo e gás em obras de 

construção e/ou manutenção. Conhecimento das Normas Regulamentadoras: NR-

10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH categoria B 

(mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando 

conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo 

com as instruções técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes. Identificar 

e propor melhorias para resolução de problemas encontrados nas atividades de 

campo; Saber interpretar projeto, leitura e interpretação de desenhos técnicos e ter 
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conhecimentos práticos e teóricos de fabricação e manutenção de dutos; conhecer 

técnicas e normas de obras de dutos;  

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Piso Salarial, na função de 

Caldeireiro de Manutenção CBO 7244-10, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.18. Atividades de Pintura Industrial  

a) A atividade deve ser executada por profissional Técnico em pintura industrial, ou 

certificação intermediária em cursos de qualificação profissional na área de pintura 

emitido por entidade tecnológica de renome nacional, com experiência 

comprovada, atuando em construção e/ou montagem industrial em plantas 

petroquímicas ou de processamento de petróleo e gás em obras de construção 

e/ou manutenção. Conhecimento das Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, 

NR-13, NR-18, NR-35 e NR-20. Deve possuir CNH categoria B (mínimo). 

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando 

conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo 

com as instruções técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes.  

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O 3º Quartil, na função de Pintor 

Industrial CBO 7233-15, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.2.19. Atividades auxiliares de Serviços Gerais  

a) A atividade deve ser executada por profissional com certificação intermediária 

em cursos de qualificação profissional na área de obras civis ou mecânica, emitido 

por entidade tecnológica, com experiência comprovada, atuando em construção 

civil e/ou montagem industrial.  

b) Dentre as atribuições deverá cumprir e fazer cumprir, Procedimentos e 

Instruções de Trabalho da Cigás; Executar as tarefas de manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva programadas para os ativos da companhia, empregando 

conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo 

com as instruções técnicas, desenhos, normas e legislação pertinentes; 
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Conhecimento das Normas Regulamentadoras: NR-10, NR-12, NR-13, NR-18, NR-

35 e NR-20. Deve possuir CNH categoria B (mínimo). 

c) O salário mínimo para o item deve considerar: O Teto Salarial, na função de 

Ajudante de Obras CBO 7170-20, do Caged, Manaus, AM. 

12.2.3. Para comprovação das qualificações descritas neste MD a CONTRATADA 

deverá apresentar os diplomas e/ou certificados expedidos por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação. 

12.2.4. Todos os profissionais deste efetivo terão que fazer parte do corpo de 

funcionários da CONTRATADA, não se admitindo subempreitada. Esta lista descreve 

os recursos mínimos requeridos neste item.  

12.2.5. A CONTRATADA designará o preposto, que a representará nos assuntos 

relativos ao contrato perante a CIGÁS, fica a critério da CONTRATADA escolher se o 

responsável técnico requerido faz parte da equipe de profissionais do contrato. 

12.2.6. Todos os profissionais da CONTRATADA deverão ser registrados em carteira 

com um salário mínimo baseado no CAGED Manaus, correspondente ao CBO do 

cargo em referência ou similar, vigente na data de assinatura do contrato, que deverá 

ser apresentada no ato da mobilização e o reajuste dos salários deve obedecer o 

acordo coletivo da categoria.  

NOTA 8: Nos postos de trabalho poderão prestar atendimento e realizar outros 

serviços correlatos e inerentes, conforme orientação e/ou solicitação da 

CONTRATANTE. 

12.2.7. A equipe necessária para a execução dos serviços deverá ser mobilizada pela 

CONTRATADA à medida da necessidade apontada pela CONTRATANTE através de 

ordem de serviço. 

12.2.8. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar por cada profissional 

relacionado, o Curriculum Vitae e cópia da Carteira de Trabalho para atendimento do 

requisito experiência comprovada e as demais exigências solicitadas no Edital, no 

momento da mobilização, para aprovação da CONTRATANTE. 
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12.2.9. Caso a CIGÁS venha a necessitar de postos de trabalho adicionais, 

registramos que o valor a ser pago pelos postos será o mesmo valor unitário mensal 

previsto constante da proposta vencedora apresentada na fase de licitação, não 

cabendo à CONTRATADA nenhum pagamento adicional.  

12.3. INFRAESTRUTURA (Item 2 - PPU)  

12.3.1. Conjunto de equipamentos e materiais de 

expediente - (Item 2.1 - PPU)   

12.3.1.1. A CONTRATADA deverá equipar sua base de apoio (escritório) nas 

instalações da CONTRATANTE, com computador, impressora, telefones, mesas, 

cadeiras, quadros de aviso, material de escritório (papel, canetas, lápis, carimbos, 

etc.) de informática e todo o material/ equipamentos necessários para permitir a 

melhor condição de execução das atividades administrativas da equipe, mantendo o 

ambiente conservado e organizado. 

12.3.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar para seu escritório, 01 (um) 

computador de mesa (Desktop), 01 (uma) Impressora, 02 (dois) Notebooks, todos 

deverão estar ligados em rede, a impressora, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA as adequações necessárias para seu correto funcionamento.  

12.3.1.3. A CONTRATADA deverá providenciar para as atividades de Análise e 

Controles Metrológicos e Atividade de Automação, 02 (dois) Notebook com 

configuração inerente à atividade. 

12.3.1.4. A CONTRATADA deverá munir os veículos de passeio com (09) Tablet’s 

com capas e rede de dados para acompanhamento das obras pelas equipes. 

12.3.1.5. A configuração mínima para os equipamentos será: 

12.3.1.5.1. Para o Desktop/notebook:  

a) Processador core I5 ou superior (9ª geração); Placa de vídeo dedicada; SSD a 

partir de 500gb ou superior; Mínimo de 16gb de Memória RAM; Monitor de apoio 

de 23.9” polegadas (FullHD) ou superior; Licença MS Office; 
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12.3.1.5.2. Para o Tablet: (condições mínimas) 

b) TAB 8 ’’ de tela; com acesso Wi-fi, 32GB de armazenamento, 4gb de memória 

RAM, com possibilidade de expansão de memória através de cartão SD; Câmera 

traseira 16MP, Porta USB, Processador Quad-Core de 2,0 GHz, Sistema 

operacional Android 6.0 (Pie); 

 

NOTA 9: As licenças dos softwares para estes equipamentos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

12.3.1.6. A CONTRATANTE fornecerá apenas o espaço físico para a sala da 

CONTRATADA. 

12.3.1.7. A CONTRATADA deverá manter em seu escritório um jogo completo das 

Normas e Instrução de Trabalho CIGÁS em perfeito estado de conservação em suas 

últimas revisões, de fácil acesso aos profissionais da equipe. 

12.3.2. Sistema de comunicação e dados - (Item 2.2 

– PP)   

12.3.2.1. A CONTRATADA deverá garantir a comunicação através de telefones 

celulares com linhas locais, ou seja, com DDD 92 – Manaus, com no mínimo 20 (vinte) 

unidades, disponibilizados para a equipe fixa de serviços, de preferência os prepostos 

de campo e sobreaviso. A CONTRATADA deverá providenciar o plano de chamadas 

e internet com pacote de dados para todos os aparelhos assim como disponibilizar o 

pacote de chamadas móvel intragrupo.  

12.3.2.2. A configuração mínima para os equipamentos será: 

a) Android: 9.0+, Processador: Octa-Core 2.3GHz, Memória: 4 GB, Memória 

interna: 64 GB, com possibilidade de expansão via cartão Câmera: 48 MP 

(principal), Bateria de Íons de Lítio de 5000mAh Bivolt. 

12.3.2.3. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE e manter atualizados 

os números de telefones (fixos e celulares) para contato em emergências e/ou 
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condições especiais. Os colaboradores devem estar previamente instruídos sobre 

como proceder para atendimento de solicitações em EMERGÊNCIA da CIGÁS. 

12.3.2.4. Sistema de Dados - Internet fixa e móvel - A CONTRATADA deverá prover 

acesso à internet via chips com acesso a 4G para os aparelhos celulares, notebooks 

e tablets com plano de no mínimo 43 GB, e via modens com velocidade mínima de 

100 Mega para internet de escritório, o serviço deverá ser capaz de transportar 

arquivos multimídias tais como fotos, vídeos, áudios, arquivos PDF e similares em 

tempo razoável. 

12.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Item 3 - PPU)  

12.4.1. Deslocamento de membros da equipe CONTRATADA para o interior 

(Incluso, hospedagem e alimentação) - (Item 3.1 - PPU);   

12.4.1.1. Despesas com Viagens para o interior: Trata-se das atividades e recursos 

necessários para que profissionais da equipe da CONTRATADA execute os serviços 

de manutenção preventiva, preditiva ou corretiva nas instalações da CIGÁS no interior 

(Coari, Codajás, Anorí, Anamã, Caapiranga, Silves entre outros), no item está incluso 

as despesas com alimentação e hospedagem de cada membro da equipe.  

NOTA 10: Não se aplica a colaboradores já estabelecidos no município do interior 

previamente definidos quando da distribuição das equipes de trabalho. 

12.4.2. Deslocamento terrestre da equipe CONTRATADA  

(Incluso apenas transporte terrestre) - (Item 3.2 - PPU);   

12.4.2.1. Despesa de deslocamento com transporte terrestre no interior: Trata-se de 

recurso necessário para que a equipe da CONTRATADA se desloque, onde 

necessário, até a estação, para execução de suas atividades de operação 

conservação e manutenção das instalações da CIGÁS (Coari, Codajás, Anorí, Anamã, 

Caapiranga, Silves entre outros), no item está incluso as despesas com transporte 

terrestre.  
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12.4.3. Deslocamento da equipe para o Interior via transporte por lancha 

exclusiva - (Item 3.3 - PPU)   

12.4.3.1. Trata-se das atividades e recursos necessários para que a equipe da 

CONTRATADA execute os serviços de manutenção preventiva, preditiva ou corretiva 

nas instalações da CIGÁS no interior (Coari, Codajás, Anorí, Anamã, Caapiranga, 

Silves entre outros), no item está incluso as despesas com transporte por lancha 

locada exclusivamente para o deslocamento da equipe e profissionais da 

CONTRATANTE que acompanharão as atividades, quando houver.  

12.4.3.2. A lancha deverá ter no mínimo as seguintes especificações: Embarcação, 

motor de propulsão com potência mínima de 120 (cento e vinte) HP, Capacidade 

mínima de 4 passageiros, Luzes de navegação, Holofote de longo alcance, equipada 

com Rádio VHF marítimo fixo no barco, com potência igual ou maior que 5W e que 

disponha de frequência de chamada de socorro 156,8 mhz (canal 16), conforme 

NORMAM - 02/DPC. 

12.4.3.3. A CONTRATADA deverá atender ao disposto na NORMAM 02/DPC – 

Embarcações Empregadas na Navegação Interior, e garantir que a tripulação esteja 

devidamente habilitada pela Marinha do Brasil. 

12.4.3.4. Disponha de frequência de chamada de socorro 156,8 mhz (canal 16), 

conforme NORMAM - 02/DPC. 

12.4.3.5. A CONTRATADA deverá atender ao disposto na NORMAM 02/DPC – 

Embarcações Empregadas na Navegação Interior, e garantir que a tripulação esteja 

devidamente habilitada pela Marinha do Brasil. 

12.4.3.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da manutenção, limpeza, e 

demais despesas decorrentes do bom funcionamento da embarcação, bem como 

arcar com as despesas de combustível e óleos lubrificantes. 

12.4.3.7. A CONTRATADA deverá empregar embarcações em perfeitas condições de 

navegabilidade e de acordo com os requisitos previstos neste Memorial Descritivo; 
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12.4.3.8. Considerar a equipe formada por 04 profissionais. 

12.4.4. Deslocamento da equipe para o Interior via transporte aéreo (avião) - 

(Item 3.4 - PPU): 

12.4.4.1. Trata-se das atividades e recursos necessários para que a equipe execute 

os serviços de manutenção corretiva emergencial nas instalações da CIGÁS no 

interior (Coari, Codajás, Anorí, Anamã, Caapiranga, Silves entre outros), no item está 

incluso apenas a despesa com o transporte por avião locado exclusivamente para o 

deslocamento da equipe, ferramental de trabalho e profissional da CONTRATATANTE 

que acompanhará as atividades, quando houver.  

12.4.4.2.  A aeronave deverá ter no mínimo as seguintes especificações: Aeronave 

monomotor turboélice, capacidade mínima de 06 passageiros, 250 kg de carga, ar 

condicionado, autonomia de 6h ou 1698 km, para pouso na água anfíbio ou terrestre; 

12.4.4.3. Considerar a equipe formada por 04 profissionais. 

12.4.5. Deslocamento da equipe para o Interior via transporte aéreo 

(helicóptero) - (Item 3.5 - PPU) 

12.4.5.1. Trata-se das atividades e recursos necessários para que a equipe execute 

os serviços de manutenção corretiva emergencial nas instalações da CIGÁS no 

interior (Coari, Codajás, Anorí, Anamã, Caapiranga, Silves entre outros), no item está 

incluso apenas a despesa com transporte por helicóptero e espera de 6 h (máximo), 

locado exclusivamente para o deslocamento da equipe, ferramental de trabalho e 

profissional da CONTRATANTE que acompanhará as atividades, quando houver.  

12.4.5.2. O helicóptero deverá ter capacidade mínima para 05 passageiros, carga útil 

de 500 a 1000 kg, autonomia mínima para alcance de 500 a 1.000 km; 

12.4.5.3. Considerar a equipe formada por 04 profissionais. 

NOTA 11: A CONTRATADA deverá dispor, no contrato, de meios de transporte 

(lancha, helicóptero, avião) previamente cadastrados para serem utilizados sob 

demanda da CONTRATANTE para realização de viagens ao interior do Estado do 
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Amazonas (Coari, Codajás, Anorí, Anamã, Caapiranga, Silves entre outros), 

equipamentos esses mobilizados mediante solicitação da CONTRATANTE, através 

de OS. 

12.5. VEÍCULOS (Item 4 - PPU)   

12.5.1. Veículos Passeio - 5 lugares - (Item 4.1 - PPU)   

12.5.1.1. Veículo tipo Sedan, com capacidade para 5 pessoas e porta malas com 

capacidade mínima de 500 Litros, tipo Logan, Siena ou similar, (04 veículos). 

12.5.1.2. Os veículos Sedan devem ser equipados com porta escada. 

12.5.1.3. Estima-se que mensalmente os veículos rodarão aproximadamente 1.500 

km para execução das atividades, no entanto esta pode variar de acordo com as 

demandas de serviço. 

12.5.2. Veículo Picape leve Cabine Dupla - (Item 4.2 - PPU) 

12.5.2.1. Picape leve cabine dupla, com capacidade para 5 passageiros, capacidade 

de carga útil igual ou acima de 600 Kg, tipo Fiat Strada, Duster Oroch ou similar, (05 

veículos). 

12.5.2.2. Estima-se que mensalmente o veículo rodará aproximadamente 1.500 km 

para execução das atividades, no entanto esta pode variar de acordo com as 

demandas de serviço. 

12.5.2.3. Os veículos Picape leve Cabine Dupla devem ser equipados com porta 

escada. 

12.5.3. Veículo Picape Cabine Simples - (Item 4.3 - PPU)    

12.5.3.1. Picape leve cabine simples, com capacidade carga igual ou acima de 

1200kg, com capota de fibra tipo baú, tipo S10 ou similar, (01 veículos). 

141 / 169



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
NO: 

 MD-CIG-001-0000-540-002 
REV.: 

 
00 

EMPREENDIMENTO: 
GERAL 

FOLHA: 
  P 66 de 71  

OBJETO: 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA                    
EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL 

12.5.3.2. Estima-se que mensalmente o veículo rodará aproximadamente 1.500 km 

para execução das atividades, no entanto esta pode variar de acordo com as 

demandas de serviço. 

12.5.3.3. Os veículos Picape leve Cabine Simples devem ser equipados com porta 

escada e gancho reboque, para transporte do equipamento de suprimento de GN.  

12.5.4. Caminhão cabine simples tipo baú, com gancho reboque - (Item 4.4 - 

PPU);  

12.5.4.1. Caminhão baú cabine simples, com Capacidade Peso Bruto Total (PBT) – 

técnico / legal 4.200 / 3.500; Capacidade carga + carroceria – técnica/legal 2.230 / 

1.530; Capacidade máxima de tração (CMT) = 6.500; Potência Máxima: 146 CV 

(3.500RPM); Torque máximo 350 NM (1.400 - 2.900 RPM); Iveco Daily 35-150 ou 

similar, equipado com porta escada e gancho reboque para transporte do 

equipamento de suprimento de GN. (01 veículo). 

12.5.4.2. Estima-se que mensalmente o veículo rodará aproximadamente 1.000 km 

para execução das atividades, no entanto esta pode variar de acordo com as 

demandas de serviço 

12.5.4.3. Todos os veículos deverão possuir forma de abastecimento por gás natural, 

sendo fornecido diretamente de fábrica ou com instalação do Kit gás veicular 

devidamente instalado por empresas credenciadas juntamente ao Inmetro. 

12.5.4.4. Todos os veículos devem ser equipados com luz amarelo-âmbar de 

sinalização de emergência (giroflex), conforme preconiza o Art.3º, § 1º da resolução 

268 – CONTRAN e rastreamento do veículo com tecnologia GPS, permitindo que o 

Centro de Controle Operacional – CCO, acompanhe em tempo real onde se encontra 

o veículo. 

12.5.5. Os veículos deverão estar devidamente equipados com cones, fita zebrada, 

detector de gás ou explosímetro (em cada veículo) e ferramentas para atendimento à 

emergência (como chave de válvulas), conforme solicitação da CONTRATANTE. 
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12.5.6. Para a consecução das atividades descritas neste memorial, a 

CONTRATADA deverá manter uma frota de 11 veículos, com ar condicionado, trava 

elétrica, insulfilm, sem batidas, pneus em ótimo estado (conforme orientação do 

fabricante), adesivados com a logomarca da CONTRATADA e da CIGÁS, e, toda a 

documentação regular no DETRAN. Conforme modelos acima. 

12.5.7. A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pela conservação, 

manutenção e revisão, fornecimento de combustível, infrações e tributos da frota, 

garantindo a disponibilidade da mesma durante todo o tempo de duração do contrato, 

e substituindo-a eventualmente por veículos semelhantes quando forem necessárias 

revisões, manutenções, ou acontecerem sinistros de acidentes de trânsito, etc; 

12.5.8. Os veículos deverão ser totalmente segurados, inclusive sobre danos a 

terceiros, sendo a franquia, caso haja, de responsabilidade da CONTRATADA; 

12.5.9. A condução deverá ser feita pelos próprios funcionários da CONTRATADA 

alocados neste contrato, que deverão ser habilitados, ficando a CIGÀS quando 

necessário, condicionada a acompanhar os colaboradores, a qualquer tempo, durante 

o atendimento à demanda de atividades. 

12.6. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA (Item 5 - PPU) 

12.6.1. A medição deste item está condicionada ao fornecimento de qualquer um dos 

equipamentos listados na PPU (subitens de 5.1 a 5.15) mediante solicitação formal de 

fornecimento emitida pela fiscalização da CONTRATANTE; 

12.6.2. As especificações de cada máquina ou equipamento deve seguir no mínimo 

o descrito na PPU. 

12.6.3. A medição deste item será mensal com base nas unidades de medida 

definidas para cada item da PPU (subitens de 5.1 a 5.15);  
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12.7. SERVIÇOS SOB DEMANDA (Item 6 - PPU) 

12.7.1. A medição deste item está condicionada ao fornecimento de qualquer um dos 

serviços listados na PPU (subitens de 6.1 a 6.7) mediante solicitação formal de 

fornecimento emitida pela fiscalização da CONTRATANTE; 

12.7.2. Os subitens de 6.1 a 6.5 a serem pagos por diárias de serviços de inspeção, 

correspondem ao máximo de 10h de serviço continuo do profissional, equipado dos 

equipamentos, instrumentos e ferramentas necessárias à execução do serviço; será 

evidenciado mediante apresentação de relatório técnico (laudo) e relatório fotográfico, 

assinados pelo profissional qualificado, a ser submetido à aprovação da fiscalização 

da CONTRATANTE.  

12.7.3. O subitem 6.6 – Reparo de fibra óptica, será pago por unidade de filamento 

de fibra óptica soldada estando incluso no serviço a mobilização, testes de atenuação 

e continuidade, identificação do local do rompimento da fibra, relatórios técnicos, 

laudos, relatório fotográfico, assinados e executados por profissional capacitado, a ser 

submetido à aprovação da fiscalização da CONTRATANTE.  

12.7.4. O subitem 6.7 – Reparo de revestimento externo em tubulação enterrada (até 

20 pol.), será pago por reparo no revestimento do trecho da tubulação desenterrada,   

com um dos Materiais de reparo indicados na norma PETROBRAS N – 2238, fita tipo 

“Wax Tape”, fita de polietileno, manta termo contrátil de polietileno reticulado, 

mastique elastométrico para preenchimento em conjunto com laminado de polietileno 

irradiado com adesivo “hot melt” (manchão) ou mastique elastométrico para 

preenchimento em conjunto com fita de polietileno, incluso nos serviços a inspeção 

visual, os ensaios de descontinuidade e laudos técnicos do serviço executado, 

assinado por inspetor qualificado, a ser submetido à aprovação da fiscalização da 

CONTRATANTE.  

12.8. ITENS DE CONTINGÊNCIA (Item 7 - PPU) 

12.8.1. Este item permite contornar obstáculos que possuem relação com eventos 

futuros (que não podem ser previstos com precisão), estabelece itens que podem ser 
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adquiridos para atender estados de contingência, adotar medidas preventivas e/ou 

medidas especiais de reação.  

12.8.2. A medição deste item está condicionada ao fornecimento de materiais de 

aplicação, em caráter emergencial, a serem utilizados na manutenção da RDGN, 

Estações de Gás e Sede da Companhia, em treinamentos complementares para 

capacitação da equipe em novas tecnologias e novos equipamentos adquiridos pela 

Cigás, em treinamentos específicos e exames médicos complementares (ex. teste 

Covid) exigidos pelos clientes para acesso as suas unidades, mediante solicitação 

formal de fornecimento e aprovação da fiscalização da CONTRATANTE;   

12.8.3. A medição de materiais de aplicação neste item está condicionada ao 

fornecimento e apresentação da nota fiscal de compra de materiais de aplicação a 

serem utilizados na manutenção da RDGN, Estações de Gás e Sede da Companhia, 

mediante apresentação de no mínimo duas propostas de preços ou referência de 

preço do SINAPI - Sistema Nacional de Preços ou SICRO - Sistema de Custos 

Referenciais de Obras, mediante solicitação formal de fornecimento e aprovação da 

fiscalização da CONTRATANTE; 

12.8.4. Dentre os materiais de aplicação esperados se encontram, concreto, cimento, 

areia, tintas, telas e outros materiais de construção civil, disjuntores, cabos elétricos e 

outros materiais elétricos; diafragmas, orings, molas, elementos filtrantes e outros 

materiais utilizados na manutenção das estações de gás; cantoneiras, chapas, perfis 

metálicos e outros materiais de caldeiraria; nitrogênio, argônio, acetileno e outros 

gases utilizados na manutenção;     

12.8.5. Materiais de consumo relacionados ao escritório, tais como papéis, canetas, 

grampeador, tesoura, tinta para impressora entre outros, são de responsabilidade de 

fornecimento da CONTRATADA;  

12.8.6. Materiais de consumo relacionados as atividades do dia-dia, tais como lixas, 

laminas de serra, adesivo silicone, fita isolante, fita veda rosca, sacos para lixo, graxa, 

desoxidante, e demais listados na LM - CIG-001-0000-540-002, são de 
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responsabilidade de fornecimento da CONTRATADA e devem ser previstos no custo 

da atividade. 

12.8.7. A medição de Treinamentos neste item está condicionada a aplicação do 

treinamento, apresentação da nota fiscal referente a prestação do serviço e relatório 

fotográfico registrando o treinamento, treinamentos extras necessários para 

capacitação da equipe as novas tecnologias e novos equipamentos adquiridos pela 

Cigás, treinamentos específicos exigidos pelos clientes para acesso as suas 

dependências, treinamentos para requalificação do soldador na norma ASME B 31.3; 

ASME SEÇÃO IX (que trata de Renovação de Qualificação de Soldadores), 

treinamentos para requalificação dos profissionais em solda em PEAD, conforme NBR 

14465/2016.  

12.8.8. Dentre os treinamentos previstos, mas não se limitando a, se encontram:     

12.8.8.1. Manutenção e operação de válvulas de regulagem e de segurança (Vanasa 

e/ou Gascat), o mesmo deverá ser desenvolvido para um total mínimo de 10 

profissionais, os técnicos mecânicos, assistentes de Manutenção Mecânica e 

Gasistas.  

12.8.8.2. Treinamento de Processo de Soldagem de tubos e conexões de poliestireno 

(PEAD) por eletrofusão, o mesmo deverá ser desenvolvido, para um total mínimo de 

2 profissionais (Soldador e Caldeireiro), com certificado validado por entidade 

certificadora de nível nacional;  

12.8.8.3. Treinamento de Inspeção e Manutenção de Proteção Catódica, o mesmo 

deverá ser desenvolvido, para um total de 4 profissionais (Técnico Eletricista, 

Eletrônico, Assistente de Manutenção Elétrica/ Eletrônica).  

12.8.8.4. Treinamento de utilização Piper Current Maneger - PCM - o mesmo deverá 

ser desenvolvido, para um total de 4 profissionais Técnico Eletricista, Assistente de 

Manutenção Elétrica e Gasistas). 

12.8.8.5. Treinamento de Utilização Piper Locator a todos os colaboradores 

operacionais. 
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12.8.9. A medição de Exames Médicos Complementares neste item está 

condicionada a apresentação da nota fiscal referente a prestação do serviço, exames 

médicos extras solicitados pelos clientes para acesso as suas dependências, que vão 

além dos exames médicos obrigatórios previstos na mobilização dos profissionais 

(Ex.: Teste de Covid). 

12.8.10. Os critérios aqui apresentados estão relacionados aos serviços constantes 

na PPU, item 7.0, onde está definido um valor em verba para pagamento dos serviços. 

12.8.11. A divisão dos itens da PPU em etapas tem caráter apenas instrutivo para 

estabelecer uma referência ao planejamento, controle e medição dos serviços, não 

representando uma descrição detalhada de todas as etapas necessárias à perfeita e 

completa execução dos serviços objetos deste contrato. 

13. ANEXOS 

13.1. LM - CIG-001-0000-540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal  

13.2. CM-CIG-001-0000-540-002 – Critério de Medição  

13.3. PPU- CIG-001-0000-540-002 – Planilha de preços unitário 
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Máscara PFF2 com válvula und. 40,00

Fita zebrada 70 mm x 200 m und. 3,00

Garrafão de água 20 L und. 13,00

Lâmina para roçadeira

Limpador desincrustante biodegradável - 200 ml L 5,00

Lixas diversas und. 25,00

Graxa azul para rolamentos kg

Gelo em cubo 

3,00

und. 1,00

Limpa contato 200 ml und. 2,00

Lamina de serra manual 12 pol. bimetal und. 5,00

Escova de aço carbono manual 4 fileiras com cabo de madeira und.

und. 3,00

Fita crepe 18 mm x 50 m und. 5,00

3,00

Espuma expansiva de poliuterano 480G

LM - CIG-001-0000-540-002 

GERAL 1 de 1

Vareta de AC 2,5 mm, ER70S-3 kg

Rolo de lã de carneiro antirrespingo diversos ( 10 cm, 23 cm) und. 5,00

Pinça fixador 3,2mm (1/8") para tocha tig 898009  und. 1,00

Pinça TIG 3.2 mm (1/8″) 10N25 (TC213) – WP17/18/26 und. 1,00

1,00

und.

und. 10,00

Desengripante aerosol 300ml Spray und. 10,00

Escova rotativa circular aço carbono trançada 4.1/2 x 1/2 Furo und. 3,00

Trincha pincel P/ pintura com esmalte e óleo diversas (1/2", 3/4", 1", 2") und 2,00

kg 1,00

und. 1,00

Sacos de algodão alvejado 50 x 70 cm  (pano de chão) 30,00

Sacos para Lixo 100 l und

Escova rotativa circular aço carbono trançada 7 X 1/2 X 7/8 und. 3,00

Marcador Industrial 2mm Traço Forte Amarelo und.

Rolo de espuma 5cm

und.

Fita crepe 48 mm x 50 m und. 5,00

Fita isolante 19 mm x 20 m und. 15,00

Fita isolante autofusão 19 mm x 10 m und. 5,00

Fita veda rosca 18 mm x 50 m und. 20,00

kg 150,00

5,00

Eletrodo revestido OK 6010 N3245 PE - 2,50 mm kg 5,00

Disco Flap lixar aço Inox e ferro 4.1/2 und.

3,00

Eletrodo Tungstênio Tig Ponta Vermelha 2% Tório 3,17 mm und. 3,00

Eletrodo Serralheiro 6013  - 2,50 mm kg

Disco de corte para metal  7" x 1/8" x 7/8" und. 5,00

Disco de corte para metal 4.1/2" x 1/8" x 7/8" und. 5,00

5,00

Disco de desbaste P/ metal 7" x 1/4" x 7/8"  und. 5,00

0

MATERIAIS DE CONSUMO - MÉDIA MENSAL   
CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

und. 10,00

Brocas para metal, madeira e concreto (6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 1/2", 3/4", 1")

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

Adesivo silicone multiuso und. 5,00

Arame de solda mig fira 0,8 mm 1kg kg 1,00

Bocal de cerâmica Nº6, 7 E 8 PARA TOCHA TN17/HW26/TW350 TE435 OXIMIG und. 2,00

Balde de plástico extraforte 12 litros amarelo und. 2,00

Bloco de espuma multiuso 22 cm x 13 cm x 6 cm

LISTA DE MATERIAIS

100,00

Thinner de limpeza multiuso - 900 ml und 1,00

Tinta demarcação spray amarela und 1,00

5,00

Adesivo plástico para PVC und. 1,00

1,00

Porta Eletrodo C60000A Carbografite

Pregos diversas bitolas 

Pulverizador Manual 2 Litros 

und.

Disco de desbaste P/ metal 4.1/2" x 1/4" x 7/8"  und.

Desoxidante para remoção de ferrugem - 1L und. 5,00

Detergente de limpeza neutro - 200ml und. 20,00

Vassoura de piaçava com cabo und 1,00

3,00

Vareta de AC 3,2 mm, ER70S-4 kg 3,00

EMPREENDIMENTO:

TÍTULO:

Nº: REV:

FOLHA: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Definir os critérios que serão adotados pela CIGÁS para medição dos serviços 

executados pela CONTRATADA no contrato para Serviços Técnicos 

Especializados na Operação e Manutenção do Sistema de Distribuição de Gás 

Natural Rede de Distribuição de Gás Natural da CIGÁS. 

2. ESCOPO 

2.1. Os critérios descritos neste documento são aplicáveis aos serviços descritos no 

MD-CIG-001-0000-540-002 - Memorial Descritivo dos Serviços e PPU-CIG-001-

0000-540-002 - Planilha de Preços Unitários. 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1. PPU: Planilha de Preços Unitários, que contém a lista dos serviços previstos para 

execução em um contrato da CIGÁS e seus respectivos preços unitários. 

3.2. QUANTIDADE MEDIDA: É a quantidade de um serviço previsto na PPU 

considerada para efeito de pagamento. 

3.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: Regras pelas quais se calcula a quantidade medida, 

considerando as etapas concluídas do serviço e a apresentação das evidências 

de execução requeridas. 

3.4. BM: Boletim de Medição, documento emitido em cada medição pela 

CONTRATADA que tem por objetivo o controle financeiro do contrato, provendo 

informações à CIGÁS acerca das quantidades medidas e valores pagos de cada 

serviço previsto na PPU, tanto no período de medição, como os já acumulados em 

medições passadas e os saldos ainda disponíveis para medições futuras, 

considerando os totais previstos em contrato. 

3.5. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: Processo de apuração das quantidades medidas e 

dos valores a serem pagos pela CIGÁS à CONTRATADA pela prestação dos 

serviços num determinado período, contemplando a apresentação, análise e 
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aprovação do BM e das evidências documentais que comprovam a execução dos 

serviços em conformidade com os requisitos contratuais 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1. Os critérios aqui apresentados estão relacionados aos serviços constantes na 

PPU, onde estão definidos os valores base que serão usados para pagamento dos 

serviços, conforme percentuais definidos neste documento. 

4.2. A CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE por escrito que o evento 

e/ou serviço foi concluído. 

4.3. Os eventos e/ou serviço somente serão considerados concluídos para efeito de 

medição quando não existirem pendências e forem aceitos pela CONTRATANTE. 

No caso de ter sido constatado qualquer tipo de pendência, está será relatada, 

definindo-se o prazo para eliminação da mesma; 

4.4. Para que o evento e/ou serviço seja considerado plenamente concluído, fica 

definido que, além da conclusão física propriamente dita a CONTRATADA deverá 

ter enviado, e a CONTRATANTE ter recebido e aprovado, toda documentação 

relativa aos mesmos;   

4.5. Exceto os materiais especificados como fornecimento da CIGÁS, todo o outro 

material necessário para a completa execução dos serviços escopo deste contrato é 

de fornecimento da CONTRATADA. 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

5.1. MD-CIG-001-0000-540-002 – Memorial Descritivo; 

5.2. LM-CIG-001-0000-540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal;   

5.3. PPU-CIG-001-0000-540-002 - Planilha de Preços Unitários. 

6. DETALHAMENTO DO CRITÉRIO DE MEDIÇAO 

6.1. A seguir estão listados os serviços e etapas previstos na PPU, bem como as 

formas de pagamento e os percentuais de avanço a serem considerados para o 

cálculo das quantidades medidas. Também estão definidas as evidências 

documentais necessárias em cada etapa. Todos os documentos deverão ser 
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apresentados em meio físico e digital em arquivo único em formato PDF, a cada 

medição. 

6.2. ATIVIDADES - (Item 1 - PPU)  

6.2.1. O valor deste item deve abranger a mobilização e disponibilização dos 

profissionais para atendimento as atividades previstas no MD. 

6.2.2. O quantitativo do profissional/ hora da PPU é composto de:   

6.2.2.1. HORA NORMAIS DE SERVIÇO I: período de serviços realizados de 2ª a 6ª 

feira dentro da jornada diária e semanal prevista em leis trabalhistas ou convenções 

coletivas da categoria, podendo ocorrer em turnos noturnos e diurnos, para serviços 

efetivamente prestados. 

6.2.2.2. HORA DE SERVIÇO II: período de horas previstas de adicional noturno.  

6.2.2.3. HORA DE SERVIÇO III: período de horas previstas de sobreaviso. 

6.2.2.4. HORA DE SERVIÇO IV: período de horas de serviços realizados de 2ª a 6ª 

Feira que extrapolam a HORA DE SERVIÇO I e aos sábados, excluindo-se feriados, 

para serviços efetivamente prestados. 

6.2.2.5. HORA DE SERVIÇO V: período de horas de serviços realizados aos 

domingos e feriados para serviços efetivamente prestados. 

6.2.3. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede a quantidade de horas 

da atividade (profissional/ hora) referente a Hora de Serviço I a partir da integração 

do profissional e liberação para execução de atividades, acrescido do percentual 

referente às horas de serviço II (adicional noturno) e/ou horas de serviço III 

(sobreaviso), IV e V correspondentes, quando houver, durante o período da medição.  

6.3. INFRAESTRUTURA - (Item 2 - PPU)  

6.3.1. Conjunto de equipamentos e materiais de expediente - (Item 2.1 - PPU)   
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6.3.1.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede igual valor mensal 

(Mês) a partir do fornecimento e aceitação pela CONTRATANTE de todos os 

equipamentos listados no item, a completa mobília do escritório e o funcionamento 

normal do escritório com os consumíveis à disposição;  

6.3.2. Sistema de comunicação e dados - (Item 2.2 – PP)   

6.3.2.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede igual valor mensal 

(Mês) a partir do fornecimento e comprovação pela CONTRATANTE de todos os 

aparelhos celulares listados no item, com plano de chamadas e pacote de dados, 

funcionamento dos sistemas de internet no escritório e nos aparelhos celulares, 

notebooks e tabletes entregues aos colaboradores da CONTRATADA para 

utilização. 

6.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Item 3 - PPU)  

6.4.1. Deslocamento de membros da equipe CONTRATADA para o interior 

(Incluso, hospedagem e alimentação) - (Item 3.1 - PPU);   

6.4.1.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por diária dos membros 

da equipe, quando de deslocamento de profissionais da capital para o interior, com 

base na Planilha de Preços Unitários (PPU) e Relatório aprovado pela CIGÁS. 

6.4.2. Deslocamento terrestre da equipe CONTRATADA (Incluso apenas 

transporte terrestre) - (Item 3.2 - PPU);   

6.4.2.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por diária de toda 

equipe em deslocamento para as estações, onde necessário, com base na Planilha 

de Preços Unitários (PPU) e Relatório aprovado pela CIGÁS, não aplicável quando 

do uso da frota prevista no item 4.0 da PPU. 

6.4.3. Deslocamento da equipe para o Interior via transporte por lancha 

exclusiva - (Item 3.3 - PPU)   
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6.4.3.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por diária de 

deslocamento de toda equipe com base na Planilha de Preços Unitários (PPU) e 

Relatório aprovado pela CIGÁS. 

6.4.4. Deslocamento da equipe para o Interior via transporte aéreo (avião) - 

(Item 3.4 - PPU); 

6.4.4.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por horas de voo com 

base na Planilha de Preços Unitários (PPU) e Relatório de voo aprovado pela CIGÁS. 

6.4.5. Deslocamento da equipe para o Interior via transporte aéreo 

(helicóptero) - (Item 3.5 - PPU) 

6.4.5.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por horas de voo com 

base na Planilha de Preços Unitários (PPU) e Relatório de voo aprovado pela CIGÁS. 

6.5. VEÍCULOS (Item 4 - PPU)   

6.5.1. Veículos Passeio - 5 lugares - (Item 4.1 - PPU)   

6.5.1.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por mês (30 dias) de 

locação com base no custo mensal da Planilha de Preços Unitários (PPU). 

6.5.2. Veículo Picape leve Cabine Dupla - (Item 4.2 - PPU) 

6.5.2.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por mês (30 dias) de 

locação com base no custo mensal da Planilha de Preços Unitários (PPU). 

6.5.3. Veículo Picape Cabine Simples - (Item 4.3 - PPU)    

6.5.3.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por mês (30 dias) de 

locação com base no custo mensal da Planilha de Preços Unitários (PPU). 

6.5.4. Caminhão cabine simples tipo baú, com gancho reboque - (Item 4.4 - 

PPU);  

6.5.4.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede por mês (30 dias) de 

locação com base no custo mensal da Planilha de Preços Unitários (PPU). 
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6.6. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA (Item 5 - PPU) 

6.6.1. A medição deste item está condicionada ao fornecimento de qualquer um dos 

equipamentos listados na PPU (subitens de 5.1 a 5.15) mediante solicitação formal 

de fornecimento emitida pela fiscalização da CONTRATANTE; 

6.6.2. A medição deste item será mensal com base nas unidades de medida 

definidas para cada item da PPU (subitens de 5.1 a 5.15);  

6.6.3. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede este item mensalmente, 

com base nas unidades de medida definidas para cada item da Planilha de Preços 

Unitários (PPU), com apresentação do relatório fotográfico do serviço sendo 

executado e Ordem de Serviço – OS, correspondente; 

6.7. SERVIÇOS SOB DEMANDA (Item 6 - PPU) 

6.7.1. A medição deste item está condicionada ao fornecimento de qualquer um 

dos serviços listados na PPU (subitens de 6.1 a 6.7) mediante solicitação formal de 

fornecimento emitida pela fiscalização da CONTRATANTE; 

6.7.2. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede este item mensalmente, 

com base nas unidades de medida definidas para cada item da Planilha de Preços 

Unitários (PPU), com apresentação do relatório fotográfico do serviço sendo 

executado, laudo (quando houver), relatórios técnicos aprovados pelos inspetores 

(quando houver) e Ordem de Serviço – OS, correspondente. 

6.8.  MATERIAIS DE APLICAÇÃO (Item 7 - PPU) 

6.8.1. CM (Critério de Medição) - A CONTRATADA mede este item mensalmente, 

por fração da verba, após entrega e aprovação do: 

a) Relatório de Fornecimento de Material – RFM, com os orçamentos, notas fiscais

do produto adquirido e frete, quando houver; 

b) Aplicação do treinamento, apresentação da nota fiscal referente a prestação do

serviço e relatório fotográfico registrando o treinamento; 
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c) Realização de Exames Médicos Complementares com a apresentação da nota 

fiscal referente a prestação do serviço. 

6.8.2. Acompanhado da memória de cálculo com acréscimo do BDI - Benefícios e 

Despesas Indiretas, apresentado na composição do contrato e Ordem de Serviço – 

OS, corresponde.  

7. CONCLUSÃO 

7.1. Toda e qualquer medição dos itens da PPU, devem ter aprovação da 

Fiscalização da Cigás.  

7.2. Os subitens 6.1 ao 6.7 da PPU devem ter Relatório do Controle da Qualidade 

assinados pelo inspetor competente, pelo Coordenador da Qualidade da 

CONTRATADA e do Fiscal indicado pela Cigás, anexo ao Boletim de Medição. 

7.3.  Mensalmente, acompanhando o BM, a CONTRATADA deverá apresentar o 

Boletim de Aplicação de Materiais – BAM, dos itens listados na LM - CIG-001-0000-

540-002 – Lista de Materiais de Consumo – Média Mensal, fornecidos pela 

CONTRATADA. 

7.4. Mensalmente, acompanhando o BM, a CONTRATADA deve apresentar a 

Memória de Cálculo de cada subitem da PPU- CIG-001-0000-540-002 – Planilha de 

Preços unitários, obedecendo o Critério de Medição do item. 
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PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PPU-CIG-001-0000-540-002 Rev.00

Título: 
             CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA   
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M)

Folha: 1 do 1 19/04/2022

ITEM DESCRIÇÃO UND.  QUANT.   VIGÊNCIA
MÊS  

PREÇO 
UNITÁRIO R$

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
 CONTRATATO 

1.1 Atividade de Supervisão na administração e controle do contrato hora 2.681 12 R$ 196,79 R$ 527.620,35

1.2 Atividades de Supervisão dos Serviços de  Operação e Manutenção hora 2.703 12 R$ 132,27 R$ 357.569,92

1.3 Atividades Administrativas e de Planejamento hora 2.672 12 R$ 57,04 R$ 152.393,21

1.4 Atividade de Analise e Controles Metrologicos hora 5.381 12 R$ 66,20 R$ 356.248,97

1.5 Atividades de Segurança no Trabalho hora 2.735 12 R$ 103,38 R$ 282.753,44

1.6 Atividades Mecanicas - Pleno hora 6.897 12 R$ 88,74 R$ 612.035,40

1.7 Atividades Mecanicas hora 6.897 12 R$ 64,87 R$ 447.377,37

1.8 Atividades de Automação - Pleno hora 3.132 12 R$ 103,99 R$ 325.744,01

1.9 Atividades de Automação hora 6.120 12 R$ 64,87 R$ 396.989,88

1.10 Atividades de Elétrica hora 2.719 12 R$ 79,08 R$ 215.020,80

1.11 Atividades de Eletrônica  hora 2.751 12 R$ 70,38 R$ 193.617,16

1.12 Atividades de assistencia a Manutenção Mecânica hora 11.951 12 R$ 60,90 R$ 727.827,59

1.13 Atividades de assistencia a Manutenção Elétrica/ Eletrônica/ Automação hora 8.158 12 R$ 58,55 R$ 477.667,33

1.14 Atividades de Gasista hora 7.186 12 R$ 59,85 R$ 430.097,03

1.15 Auxiliar de Operação (Interior) hora 16.410 12 R$ 37,35 R$ 612.914,90

1.16 Atividades de Solda hora 2.760 12 R$ 87,19 R$ 240.645,99

1.17 Atividades de Caldeiraria hora 2.760 12 R$ 72,76 R$ 200.831,30

1.18 Atividades de Pintura Industrial hora 2.719 12 R$ 50,91 R$ 138.432,89

1.19 Atividades auxiliares de Serviços Gerais hora 5.495 12 R$ 44,13 R$ 242.495,02

2.1 Conjunto de Equipamentos de Escritório e Materiais de Expediente:  
(Computador desk top (01), Impressora (01), Notebook (04), Tablet (09); mês 1 12 R$ 12.302,73 R$ 12.302,73 R$ 147.632,71

2.2
Sistema de Comunicação e Dados 
(mínimo 20 aparelhos Celular) 
(Internet fixa/escritório, internet móvel)

mês 1 12 R$ 5.820,01 R$ 5.820,01 R$ 69.840,08

3.1 Deslocamento de membros da equipe CONTRATADA para o interior
 (Incluso  hospedagem e alimentação)     diária 250 12 R$ 168,20 R$ 42.050,92

3.2 Deslocamento terrestre da equipe CONTRATADA 
(Incluso apenas transporte terrestre) diária 300 12 R$ 258,77 R$ 77.632,47

DESPESAS OPERACIONAIS

1 R$ 6.938.282,57ATIVIDADES 

2 R$ 18.122,74 R$ 217.472,79

3 R$ 611.916,70

INFRAESTRUTURA 
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3.3 Deslocamento das equipes para o Interior via transporte por lancha exclusiva; diária 80 12 R$ 2.134,89 R$ 170.791,43

3.4 Deslocamento em emergência das equipes para o Interior via transporte aéreo
(avião); hora 8 12 R$ 25.300,68 R$ 202.405,44

3.5 Deslocamento em emergência das equipes para o Interior via transporte aéreo
(helicóptero); hora 8 12 R$ 14.879,56 R$ 119.036,45

4.1 Veículos Passeio - 5 lugares - Tipo Sedan mês 4 12 R$ 5.648,27 R$ 22.593,07 R$ 271.116,80

4.2 Veículo Picape leve Cabine Dupla mês 5 12 R$ 8.679,90 R$ 43.399,52 R$ 520.794,30

4.3 Veículo Picape Cabine Simples mês 1 12 R$ 11.208,05 R$ 11.208,05 R$ 134.496,54

4.4 Caminhão cabine simples, com baú de aluminio; mês 1 12 R$ 13.681,61 R$ 13.681,61 R$ 164.179,31

5.1 Caminhão carroc. Madeira 9,0 t diária 4 12 R$ 1.448,98 R$ 5.795,94

5.2 Caminhão pipa 10 m³, com mangueira e acessórios; diária 4 12 R$ 1.940,81 R$ 7.763,25

5.3 Caminhão tipo caçamba basculante 10 m³ diária 4 12 R$ 1.834,00 R$ 7.336,01

5.4 Caminhão tipo Munck de 5 t/1º lança diária 4 12 R$ 1.992,57 R$ 7.970,27

5.5 Guindaste de 18 t diária 4 12 R$ 4.761,46 R$ 19.045,83

5.6 Retroescavadeira 580N Case ou similar diária 4 12 R$ 2.490,71 R$ 9.962,83

5.7 Plataforma elevatória articulada, 21 metros, Diesel, Altura de Trabalho 21,21 m,
Comprimento 9,14 m, Largura 2,44 m diária 6 12 R$ 2.418,35 R$ 14.510,13

5.8 Grupo gerador de 260 kva, diesel, rebocável, acionamento manual diária 4 12 R$ 2.781,83 R$ 11.127,32

5.9 Bomba submersivel para drenagem e esgotamento,  motor elétrico trifásico, potencia 
2 cv, diãmetro de recalque 2", com acessórios. diária 4 12 R$ 22,77 R$ 91,09

5.10 Betoneira 400 L diária 4 12 R$ 64,69 R$ 258,77

5.11 Placa vibratória compactadora de solo à gasolina 7 hp diária 4 12 R$ 116,45 R$ 465,79

5.12 Serra Cliper a gasolina, profundidade de corte 160 mm, com disco. diária 4 12 R$ 109,98 R$ 439,92

5.13 Cesta contendo 06 cilindros de nitrogênio a alta pressão (200kg/cm²), capacidade
total de 54 m3, com skid para transporte; un 4 12 R$ 10.061,17 R$ 40.244,67

5.14 Tabua prancha não aparelhada *6 X 30* cm, em maçaranduba, angelim, ou
equivalente da região - bruta, para escoramento; m 120 12 R$ 38,29 R$ 4.594,29

5.15 Mobilização de Sanitário químico diária 40 12 R$ 206,80 R$ 8.272,00

6.1 Inspeção de Dutos N1 diária 4 12 R$ 1.428,72 R$ 5.714,87

6.2 Inspeção de LP (líquido penetrante) diária 4 12 R$ 1.460,89 R$ 5.843,55

4 R$ 90.882,25 R$ 1.090.586,95

5 R$ 137.878,11

6 R$ 200.590,07

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA - LOCAÇÃO

 VEÍCULOS

SERVIÇOS SOB DEMANDA

160 / 169



6.3 Inspeção de Pintura N1 diária 4 12 R$ 739,98 R$ 2.959,91

6.4 Inspeção de Solda N1 diária 4 12 R$ 1.558,11 R$ 6.232,42

6.5 Inspeção por US (Ultrasom) diária 4 12 R$ 2.334,43 R$ 9.337,72

6.6
Reparo de Fibra Optica por filamento, contemplando: 
 (mobilização, identificação do rompimento da fibra, fusão do filamento, certificação 
em OTDR, relatórios técnicos e laudos) 

und. 600 12 R$ 191,49 R$ 114.896,05

6.7

Reparo de revestimento externo em tubulação enterrada (até 20 pol.), (incluso
passagem do holliday detector, Aplicação melt stik, aplicação da fita torofita preta,
Aplicação fita proteção mecânica branca;
Emissão de relatórios técnicos e laudos)

sv 8 12 R$ 6.950,69 R$ 55.605,55

7.1
Aquisição de materias para aplicação permanente na RDGN, Treinamentos
Complementares para capacitação profissional e Exames complementares para
acesso aos clientes;

vb 1,00 12 50.000,00 R$ 50.000,00

TOTAL DO CONTRATO R$ 9.246.727,19

R$ 50.000,007 ITENS DE CONTINGÊNCIA
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FORMAÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO Valor(%)

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

S = SEGURO

R = RISCOS

G = GARANTIAS

DF = DESPESAS FINANCEIRAS

L = LUCRO

I = IMPOSTOS

I = PIS + COFINS + ISS + CPRB

DESCRIÇÃO Valor(%)

CPRB

PIS

COFINS

ISS

* BDI 0,00%

ANEXO E

PLANILHA DE FORMAÇÃO DO BDI

BDI = ((1+(AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)/ (1 ‐ I)) ‐1
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ANEXO F 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Página 1 de 1 

Obs.: Os trechos destacados devem ser substituídos pelas informações descritas entre chaves. 

À 
Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS 

Ref.: Edital de [modalidade de licitação e número do edital] 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da empresa licitante], 

representada pelo Sr. [representante legal da empresa licitante], RG [número da carteira de 

identidade], realizou a visita técnica no dia [dia/mês/ano] às [hora] h, conforme exigido no 

item 15 do Termo de Responsabilidade. 

Manaus, [dia] de [mês] de 2022. 

_____________________________________ 

Gerente de Operação e Manutenção 

Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS 
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DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 

(Nome).........................................responsável legal da empresa ........................ , 

 

CNPJ nº 
............................................................................................................................... 

 

Endereço: 
............................................................................................................................... 

 

Fone:...........................................................Fax: .................................................. 

 

E-mail: 
............................................................................................................................... 
 

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a 
prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº xxx/xxxxx, e o quadro 
técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos 
serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos 
necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se 
por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo 
licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

Manaus, ...... de ...................... de 20xx. 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

 

........................................................................................

Carteira de Identidade: ................................................. 

     Órgão Expedidor: .............................. 

 

(Obs. Entregar com a documentação no envelope de Habilitação preenchido e assinado 
com cópia autenticada da procuração se for o caso) 
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 LICITAÇÃO CIGÁS  Nº 04/2021 – CPL/CIGÁS 

ANEXO III 
 

LICITAÇÃO CIGÁS N. 04/2022 – CPL/CIGÁS 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 

NATURAL DA CIGÁS NO ESTADO DO AMAZONAS. 

 

Segue link para acesso aos documentos técnicos: 

Documentos Técnicos 
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 LICITAÇÃO CIGÁS  Nº 04/2022 – CPL/CIGÁS 

LICITAÇÃO CIGÁS N. 04/2022 – CPL/CIGÁS 

ANEXO IV 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Pela presente, submetemos à apreciação, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados 

na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em 

que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de 

qualificação definidos no edital e seus anexos. 

Nome Fantasia: 

Razão Social:  

CNPJ:  Optante pelo Simples? 

Insc. Municipal: Insc. Estadual: 

Endereço:  

E-mail: Telefone/Fax: 

Representante: RG:     CPF: 

ANEXO B (PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU) 

Não será necessário transcrever os itens da PPU, Anexo D do Projeto Básico n. 002/2022, contudo 

a Licitante, quando da entrega deste documento, estará vinculada integralmente a todos os termos 

(itens, descrição dos serviço, unidade, quantidade, preço unitário e preço total) constantes do 

anexo. 

DESCONTO OFERTADO PELA PROPONENTE SOBRE O PREÇO DE 

REFERÊNCIA DA CIGÁS 
% 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (inserir o valor numérico e por extenso).  

VALIDADE DA PROPOSTA:  (não poderá ser inferior a noventa dias).  

O fator de desconto aplica-se linearmente em conformidade com o item 6.3 do Projeto Básico 

n. 002/2022.

MANAUS, XX DE xxxxxxxxxxxxx DE 20XX. 

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa). 

(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, atentando ao disposto na Lei n. 13.726/2018). 

OBSERVAÇÕES: 

1. O desconto apresentado deve observar os itens 6.2 e 6.3 do Projeto Básico n. 002/2022;

2. A Licitante deverá apresentar, juntamente com esta proposta a documentação prevista nos

item 6 do Projeto Básico 002/2022;

3. Utilizar papel timbrado da Empresa com a indicação obrigatória do endereço eletrônico e

número de telefone, visando auxiliar na comunicação do CPL com a proponente, sob pena de

prejuízos do conhecimento dos atos administrativos promovidos durante a licitação;

4. A proponente deverá indicar na proposta de preços seu regime de tributação;

5. Mencionar o número do Edital;

6. A Modalidade da Licitação; e

7. Inserir o nome da empresa.
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________, com sede ___________________________, por meio do seu 

representante legal (ou procurador), Sr(a)._______ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), Portador da Carteira de Identidade nº_________, DECLARA sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 

4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

Local, data e assinatura 

______________________________ 

Nome e CPF do representante legal 

(Firma reconhecida em cartório, atentando ao disposto na Lei n. 13.726/2018). 

Obs.: Utilizar papel timbrado da Empresa 
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