PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
(Processo Administrativo n° 019/2021)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Prefeitura Municipal de
Serra da Saudade-MG, por intermédio de seu Pregoeiro Municipal, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO
GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de agosto de 2006, da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.
PERIODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 08:00 horas do dia 28 de
setembro de 2021 até as 08:30 horas do dia 08 de outubro de 2021
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 09:00 horas do dia 08 de outubro de
2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 horas do dia 08 de outubro de
2021, encerrada a análise das propostas.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de substituição de
Iluminação Pública, para apresentação à Cemig D, execução de serviços de instalação,
retirada e substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:
1.1.

1.2. A licitação será realizada em único lote.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações dos objetos.
ITEM

DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANTIDADE
MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1 COMPLETO EM BRAÇO DE ATÉ 1,5 METROS E ALTURA DE ATÉ 8 METROS, COM PONTO
15
ART E REGULARIZAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2 COMPLETO EM BRAÇO COM MAIS DE 1,5M OU ALTURA SUPERIOR A 7M, COM
ART E REGULARIZAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA

PONTO

50
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MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3 COMPLETO EM BRAÇO COM MAIS DE 1,5M OU ALTURA SUPERIOR A 8
METROS, COM ART E REGULARIZAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA

PONTO

38

PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
LUMINAÇÃO PUBLICA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, MEMORIAL
4
DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA EXECUTIVO, EMISSAO DE ART
COM APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA

PONTO

50

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE
COM CAMADA DE 100 MICRAS DE MÉDIA E 86 NO PONTO MÍNIMO, DE 2,5
5 METROS DE COMPRIMENTO, CURVO E ESPESSURA DA CHAPA # 3,00MM,
DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 46 A 49 MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO,
POSSUIR FURO PARA DOIS PARAFUSOS DE 16 MM

PEÇAS

10

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE
COM CAMADA DE 100 MICRAS DE MÉDIA E 86 NO PONTO MÍNIMO, DE 3
6 METROS DE COMPRIMENTO, CURVO E ESPESSURA DA CHAPA 3,00MM
DIÂMETRO EXTERNO TUBO DE 46 A 49 MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO,
POSSUIR FURO PARA DOIS PARAFUSOS DE 16 MM

PEÇAS

20

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE
COM CAMADA DE 100 MICRAS DE MÉDIA E 86 NA PONTO MÍNIMO, DE 4
7 METROS DE COMPRIMENTO, CURVO E ESPESSURA DA CHAPA 3,00MM
DIÂMETRO EXTERNO TUBO DE 46 A 49 MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO,
POSSUIR FURO PARA DOIS PARAFUSOS DE 16 MM

PEÇAS

15

8

CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, SEÇÃO 15MM2, COBERTURA EM PVC, ISOLAMENTO 750V

METROS

300

9

CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D150MM A D200MM COM DOIS
PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X070MM AÇO ZINCADO A FOGO

PEÇAS

10

PEÇAS

2

PEÇAS
PEÇAS

50
50

PEÇAS

70

PEÇAS

11

PEÇAS

30

CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D210MM A D300MM COM DOIS
PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X070MM AÇO ZINCADO A FOGO
11 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO A
12 CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO III
10

CONECTOR DE PERFURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REDES SECUNDÁRIAS
MULTIPLEXADAS ATÉ 1KV, EM MATERIAL POLÍMERO, CONEXÃO PRINCIPAL1013
95MM, CONEXÃO SECUNDARIA 1,5-10 MM2, CONTATOS EM COBRE
ESTANHADO
14 FITA ISOLANTE, 19MM X 20M, CONFORME NBR5037.
LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 W
- Luminária completamente montada, possuindo em seu interior conjuntos de
LED(s) e um controlador integrado eletrônico, assim com protetores conta
surto de tensão independentes e dispositivo necessário para sua instalação e
acionamento.
15 - Corpo da luminária: componente fabricado em alumínio injetado a alta
pressão, onde se instalam o controlador integrado, módulo(s) de LED(s) e
dispositivos necessários para instalação e acionamento, sendo também
responsável pela correta dissipação do calor através do processo de condução
térmica, pelo que deverá estar dimensionado e desenhado de acordo com as
especificações térmicas do(s) conjunto(s) de LED(s) utilizado(s), dotado de
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16

17
18
19
20

fechamento com refrator em vidro temperado e de tomada para relé
fotocontrolador.
- Módulo(s) LED(s): fonte de luz composto por um ou mais LEDs montados sob
um circuito impresso. Podem conter componentes adicionais, como elemento
ótico, elétrico, mecânico e térmico, necessitando de conexão para um
dispositivo controlador.
LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 90 W
- Luminária completamente montada, possuindo em seu interior conjuntos de
LED(s) e um controlador integrado eletrônico, assim com protetores conta
surto de tensão independentes e dispositivo necessário para sua instalação e
acionamento.
- Corpo da luminária: componente fabricado em alumínio injetado a alta
pressão, onde se instalam o controlador integrado, módulo(s) de LED(s) e
dispositivos necessários para instalação e acionamento, sendo também
responsável pela correta dissipação do calor através do processo de condução
térmica, pelo que deverá estar dimensionado e desenhado de acordo com as
especificações térmicas do(s) conjunto(s) de LED(s) utilizado(s), dotado de
fechamento com refrator em vidro temperado e de tomada para relé
fotocontrolador.
- Módulo(s) LED(s): fonte de luz composto por um ou mais LEDs montados sob
um circuito impresso. Podem conter componentes adicionais, como elemento
ótico, elétrico, mecânico e térmico, necessitando de conexão para um
dispositivo controlador.
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA D16X70MM COM PORCA
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA D16X200MM COM PORCA
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA D16X300MM COM PORCA
PORCA QUADRADA ROSCA M16

RELÉ FOTO ELETRÔNICO NF BIVOLT - (TENSÃO DE OPERAÇÃO 105 V A 305 V)
COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE CARGA RESISTIVA DE 1000 W, E
21 1800VA. IP65. ACIONAMENTO NA PASSAGEM POR ZERO. A DURABILIDADE
DO CONTATO DO RELÉ DEVE SER MAIOR QUE 15000 CICLOS. A PEÇA DEVE
TER GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.

PEÇAS

20

PEÇAS
PEÇAS
PEÇAS
PEÇAS

20
22
23
50

PEÇAS

50

Observação: TODOS OS GASTOS COM O PLANEJAMENTO, LICENCIAMENTO E
EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA, ESTES
CUSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, NÃO
SERÃO ACEITAS INCLUSÕES DE OUTROS CUSTOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA
LICITAÇÃO.
O valor máximo para a presente contratação será de R$ 48.379,62, propostas
acima deste valor serão desconsideradas.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do município para o exercício de 2021, na
classificação abaixo:
2.1.

02.11.442.25.752.0069.20086.33903900
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3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital
e seus Anexos.
3.2
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda
a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e
Leilões.
3.3
É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no
edital para o recebimento das propostas.
3.6
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme
modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações do Brasil - (ANEXO 04) e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital,
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do
pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do
certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil, anexo 04
3.7
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento
da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
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e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:
4.2
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através
do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações
no site: www.bll.org.br.
4.3
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
4.5
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
4.6
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.7
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8
A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
4.12 Não haverá itens para a participação exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de agosto de 2006.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488,
de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.13

4.14

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41)
3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail
contato@bll.org.br.
5.
DA
HABILITAÇÃO

APRESENTAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.1.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.2.
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As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.3.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
5.4.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.5.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.6.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
5.7.

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.

6.1.1.

Valor unitário;

6.1.2.

Marca;

6.1.3.

Fabricante;

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando
for o caso;
6.1.4.

6.1.5.

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

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.2.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.3.

6.4.
O
prazo
de
validade
da
proposta
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

não

será

inferior

a

60
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6.5.
O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência
indicados no Termo de Referência.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.6.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.6.1.

7.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.

7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.2.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.2.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.2.5.

7.3.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.3.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.4.

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

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais).
7.4.2.
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O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme
o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
7.5.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.20

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

7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.28.1 no país;
7.28.2 por empresas brasileiras;
7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
7.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.31
proposta.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
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8

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.5
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
8.6
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.7
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima,
o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

8.7.2.1
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.7.2.2
sistema.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
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8.7.2.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.
8.7.2.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguirse-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.

8.7.2.5
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.7.2.6
Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.7.2.7
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
8.8
Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação
da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por
meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da
caracterização do produto manufaturado nacional.
8.9
O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não
poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
8.9.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.12 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.12.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
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nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9

DA HABILITAÇÃO

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.

9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.1.5 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.1.6

9.1.7

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

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
9.1.8 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.2
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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9.3

Habilitação jurídica:

9.3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.3.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.3.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.3.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.3.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.3.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971;
9.3.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
9.3.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
9.3.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.3.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.4

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.4.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.4.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.4.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
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do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943;
9.4.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.4.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.4.6 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.4.7 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.4.8 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição,
aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.5

Qualificação Econômico-Financeira.

9.5.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
9.6

Qualificação Técnica

9.6.1 - Qualificação Técnico-Operacional: da Pessoa Jurídica
9.6.1.1 Credenciamento no sistema da Cemig D
Credenciamento no sistema da Cemig D – PART, nos seguintes Grupos de Mercadoria:
a)
0832 – DTB – OBRA – PART REDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2 Kv; ou
0807 – MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e;
b)
0805 - DTB- PROJETO DE RDA/RDS
9.6.2 Registro de Pessoa Jurídica e Responsável Técnico no Conselho de Classe.
9.6.2.1. Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia Agronomia CREA ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CFT, da empresa e de seu
responsável técnico. O responsável técnico registrado deve, obrigatoriamente, possuir uma
das formações indicadas a seguir: Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica, ambos
profissionais, cujas atribuições são compatíveis com a execução deste objeto.
9.6.3 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional: Em nome da Pessoa Jurídica.
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9.6.3.1
Atestado (s) em nome da empresa licitante, emitido (s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços de características
semelhantes, cuja quantidade seja equivalente ou superior a indicada a seguir:
a) Manutenção, instalação e/ou substituição de luminárias em sistemas de iluminação
pública, na quantidade mínima, de 10% (dez por cento) do total de unidades previstas nesta
licitação.
O(s) atestado(s) deverá (ão) conter:
a) completo do emitente com telefone e/ou e-mail;
b) de vigência do contrato;
c) dos Signatários do Contrato: Contratada e Contratante;
d) do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
e) executados (descrição e quantidades).
Para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional a licitante poderá
apresentar quantos atestados julgar necessário.
9.7

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: DA PESSOA FÍSICA

9.7.1 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional: Em nome do Responsável Técnico.
9.7.1.1. Comprovação, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, demonstrando a execução de serviços de
características semelhantes ou superior ao objeto da licitação, limitada a parcela de maior
relevância desta contratação, assim descrita:
I- Experiência em serviços de manutenção, instalação e/ou substituição de luminárias
em sistemas de iluminação pública.
O atestado apresentado deverá conter as informações básicas descritas abaixo, para
que possa auxiliar a equipe técnica de apoio à comissão do processo licitatório no momento da
análise e julgamento da documentação:
a)

Endereço completo do emitente com telefone e/ou e-mail;

b)
c)
d)
e)

Período de vigência do contrato;
Nome dos Signatários do Contrato: Contratada e Contratante;
Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
Serviços executados (descrição e quantidades).

Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional a licitante poderá
apresentar quantos atestados julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao
seu quadro e que comprovem o seu vínculo com a empresa, através da apresentação de um
dos documentos relacionados abaixo:
a)
Vínculo empregatício: Cópia da ficha de Registro de Empregados – RE e ou do
Livro de Registro de Empregados, onde conste a contratação do profissional e identificação da
empresa licitante, ou ainda, da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b)
Vínculo Societário: Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado;
c)
Cópia do Contrato de Prestação de Serviço, firmado entre a licitante e o
profissional técnico indicado;
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d)
Caso o responsável técnico indicado não faça parte do quadro da empresa
licitante de nenhuma das formas indicadas acima, a empresa deverá entregar uma Declaração
de
Contratação Futura do profissional detentor do atestado, por escrito, informando que, na
hipótese do licitante se sagrar vencedor deste certame, o profissional indicado será o
responsável por toda a execução do serviço e será incluído no quadro permanente com vínculo
empregatício, se comprometendo a comprovar, por meio da juntada de um dos documentos
citados acima, antes da assinatura do contrato, que o respectivo profissional
pertence ao quadro técnico da empresa. A Declaração de Contratação Futura a ser
apresentada pela empresa licitante deverá ser acompanhada de Declaração de Anuência do
respectivo responsável técnico indicado no processo, cujo mesmo deverá informar que
está ciente e que concorda com a indicação da empresa licitante.
9.7.2 Comprovação de Registro Profissional no Respectivo Conselho de Classe.
9.7.3 – Para fins de comprovação do enquadramento como ME, EPP nos Termos da Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, a microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, ou quando for o caso,
Registro de Pessoas Jurídicas ou Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas,
emitidas em 2021.
9.8 – Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI deverá ser apresentado o
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - MEI, disponível no endereço: http:
//www.portaldoempreendedor.gov.br
9.8.1. No caso da licitante se tratando de sociedade cooperativa equiparada à ME e/ou
EPP, apresentar comprovação de que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II, do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, mediante demonstrativo contábil,
devidamente assinado por contador, demonstrando os rendimentos da cooperativa nos
últimos12 (doze) meses.
9.8.2 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora do
certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
9.8.3 – A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
9.9 . Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11

DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema. A manifestação do recurso será feita on-line na plataforma do pregão
eletrônico.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
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em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.2.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1

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

15

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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15.2 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.4 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
15.5 O prazo de vigência da contratação é até 31/12/2021, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

15.6 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018,
e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.6.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.
15.6.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.7 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
15.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
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classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta
e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de
registro de preços.
16

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

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

17

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
7.1.

18

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.2.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência.

19

DO PAGAMENTO

7.3.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a

este Edital.

20

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3 apresentar documentação falsa;
20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.6 não mantiver a proposta;
20.1.7 cometer fraude fiscal;
20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
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licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
20.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
20.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
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21

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser
serradasaudademg@gmail.com .

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.
21.4
certame.

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

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

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7
certame.

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

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
22

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1

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

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1
22.12.2
22.12.3
22.12.4
22.12.5
22.12.6
22.12.7
22.12.8
22.12.9
22.12.10
22.12.11
22.12.12

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Exigências para Habilitação;
ANEXO III – Modelo de proposta;
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
ANEXO VII – Declaração Habilitação
ANEXO VIII – Declaração menor de idade;
ANEXO IX – Declaração ME/EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade
ANEXO XI – Declaração Vínculo
ANEXO XII – Minuta de Contrato
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de substituição de
Iluminação Pública, para apresentação à Cemig D, execução de serviços de instalação,
retirada e substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características
descritas abaixo.
2.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem realizados consistirão em:
2.1. Serviços de elaboração e apresentação de projeto de substituição de iluminação
pública à Cemig D.
a)
Compatibilização de projeto de substituição de iluminação pública, conforme
exigências da concessionária de distribuição de energia Cemig D;
b)
Apresentação de projeto à Cemig D, para aprovação do mesmo, antes de
começo de obras de substituição de luminárias;
c)
Apresentação de projeto aprovado em meio digital à Prefeitura (em formato DWG
e PDF).
2.2. Serviços de instalação e/ou substituição de luminárias de iluminação pública.
a)
Desmontagem e retirada completa de conjuntos convencionais de
luminárias de iluminação pública com lâmpadas até 400W e seus equipamentos auxiliares.
Inclusive braços e elementos de fixação, quando indicado;
b)
Instalação, revisão e/ou manutenção da rede elétrica (conectores e
condutores) nos pontos onde serão efetuadas as instalações e/ou substituições das
luminárias;
c)
Montagem e instalação de novo conjunto de luminária com tecnologia LED.
Inclusive braços e elementos de fixação, quando indicado;
d)
Transporte das luminárias com tecnologia LED e demais equipamentos
auxiliares do almoxarifado da prefeitura ou outro local indicado previamente, pelo município,
até o ponto de instalação/substituição;
e)
Transporte e acomodação dos conjuntos de luminárias e demais equipamentos
auxiliares com tecnologia convencionais retirados do parque de iluminação pública, inclusive
braços (quando houver), até o almoxarifado da prefeitura ou outro local indicado, previamente,
pelo município.
f)
Retirada completa de sistema de aterramento existente, cuja função se limite a
fornecer proteção para a luminária de iluminação pública e demais equipamentos auxiliares,
quando indicado;
g)
Instalação completa de novo sistema de aterramento, no padrão
indicado pela Concessionária de Energia Elétrica local e demais normas vigentes compatíveis
com o tema, cuja função se limite a fornecer proteção para a luminária de iluminação pública e
demais equipamentos auxiliares, quando indicado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

2.3. Serviço de apoio logístico para até 50 conjuntos de IP existentes.
Orientado pelo corpo técnico do município, no decorrer da execução da obra, ou seja,
durante as atividades normais previstas no cronograma do contrato, a Contratada deverá
prestar apoio logístico ao município para que até 50 conjuntos de IP existentes sejam retirados
do parque municipal nas condições estabelecidas a seguir.
O propósito do apoio é viabilizar a realização de medições de grandezas
elétricas dos respectivos conjuntos retirados em bancada de teste. As medições citadas serão
executadas pelo município ou por terceiros indicados por ele, não estão inclusas no respectivo
apoio logístico.
Frisa-se, o apoio logístico citado acima não inclui a realização das medições elétricas
mencionadas, pois esta tarefa caberá ao município ou por terceiros indicados por ele.
Cabe ressaltar que os custos relacionados ao apoio logístico já estão inclusos no custo
unitário previsto para execução da obra, uma vez que a retirada do conjunto existente é parte
do escopo contratado para substituição das luminárias LED.
2.3.1. Condições específicas para até 50 conjuntos de IP existentes
Coincidindo com o momento em que a Contratada executará a obra, até o limite de 50
conjuntos de IP, cuja localização dos pontos serão indicados pelo município, durante a etapa
de retirada das luminárias existentes, a Contratada deverá constar que as mesmas (até 50
conjuntos de IP) se encontram em condições de operação no momento da retirada, pois tornase inútil para atividades de medições elétricas, luminárias, cujas lâmpadas estejam queimadas,
reator fora de funcionamento, ou qualquer outro defeito que inviabilize as respectivas
medições em bancada de teste, frisa-se: medições estas que serão realizadas pelo município
ou por terceiros indicados por ele.
Deste modo, a Contratada, assim que retirar o conjunto, deverá inspecionar a luminária
existente e seus equipamentos auxiliares (até 50 conjuntos de IP), ainda no campo, a fim de
evitar que no momento das medições elétricas em bancada não faltem amostras devido ao
recolhimento de luminárias sem condições de terem suas grandezas elétricas medidas.
Importante: Cada amostra deverá refletir fielmente o ponto original que existia no poste,
ou seja, exatamente o mesmo conjunto de equipamentos: luminária, relé fotocontrolador,
lâmpada e reator. Deste modo, evita-se o equívoco de realizar medições elétricas em
composições de equipamentos diferentes da original coletada no poste, por exemplo, pegar a
lâmpada de um conjunto e testar na luminária de outro conjunto, assim como o reator de um
conjunto em outro.
2.3.2.

O procedimento deverá respeitar o seguinte ritual:

a)
A partir da indicação, pelo município, do ponto de IP a ser retirado, ou seja, eleito
o logradouro e o poste, a Contratada deverá promover a retirada dos equipamentos que
compõem o ponto de IP existente, com cuidado para não danificar os equipamentos. Frisase: retirada já inclusa no escopo do contrato para substituição por luminária LED.
b)
Após a retirada, a Contratada deverá, ainda no campo, inspecionar os
equipamentos a fim de garantir que não houve danos durante a coleta;
c)
O conjunto original: luminária, lâmpada, relé fotocontrolador e reator,
deverão ser identificados, pela Contratada, individualmente, direto nos equipamentos, por
meio de etiquetas, caneta permanente, ou outra solução que não seja frágil no manuseio, de
modo a permitir seu rastreio, ou seja, de onde foi retirado. A identificação deverá conter no
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mínimo o nome do logradouro + 1 ponto de referência física próximo ao poste, podendo ser: o
número da residência mais próxima, altura do Km da avenida, ou outro elemento
representativo.
d)
O conjunto original coletado, pela Contratada, após terem os
equipamentos, individualmente,
identificados,
ainda
no
campo,
deverão
ser
acomodados,
pela Contratada, obedecendo, obrigatoriamente, um conjunto (luminária,
lâmpada, reator, relé, conector, etc.) por acomodação. A acomodação deverá ser em “sacos
tipo sisal, saco para grãos e/ou similares com resistência adequada” ou “caixas com
resistência apropriada” de modo a serem armazenados no almoxarifado ou outro local,
indicado pelo município, adequadamente, até o momento das medições elétricas, frisa-se:
medições que caberá ao município ou a terceiros indicados por ele.
2.4. Serviço de apoio logístico para até 50 unidades de IP LED.
Orientado pelo corpo técnico do município, no decorrer da execução da obra, ou seja,
durante as atividades normais previstas no cronograma do contrato, a Contratada deverá
prestar apoio logístico ao município para que até 50 conjuntos de IP LED sejam instalados no
parque municipal nas condições estabelecidas a seguir. O propósito do apoio é viabilizar o
rastreio para, eventual, realização de medições de grandezas elétricas dos respectivos
conjuntos LED no futuro, visando atestar a sua depreciação ao longo dos anos.
2.4.1.

O procedimento deverá respeitar o seguinte ritual:

Instalar, até o limite de 50 unidades de luminárias LED, previamente medidas em
bancada de teste pelo município ou por terceiros indicados por ele, devidamente identificadas
direto nos equipamentos, individualmente, por meio de etiquetas, caneta permanente, ou outra
solução que não seja frágil no manuseio, de modo a permitir seu rastreio, ou seja, deverá ser
possível, no visual, saber que tratam-se de luminárias medidas em bancada.
Caberá ao município ou por profissional por ele indicado, fornecer para a
Contratada o endereço do local exato onde a respectiva luminária LED medida em bancada
será instalada.
Frisa-se, o apoio logístico citado acima não inclui a realização das medições elétricas
mencionadas, pois esta tarefa caberá ao município ou por terceiros iniciados por ele.
Cabe ressaltar que os custos relacionados ao apoio logístico já estão inclusos no custo
unitário previsto para execução da obra, uma vez que a instalação de luminária LED é parte do
escopo contratado.
2.5. Serviço de descarte de materiais.
Prestar serviços de coleta, carregamento, acondicionamento, transporte,
descontaminação, reciclagem ou descarte final adequado de lâmpadas usadas de diversos
tipos, fluorescentes tubulares até 1,50m de comprimento, vapor de mercúrio, vapor de sódio,
vapor metálico, mista, inteiras e quebradas, provenientes do parque de iluminação pública do
município, incluindo o transporte, mão de obra para o transporte/acondicionamento das
lâmpadas e o fornecimento de vasilhames apropriados indevassáveis.
Além de lâmpadas, também fazem parte desse objeto os respectivos serviços para o
descarte dos seguintes equipamentos: luminárias abertas (sem vidro), luminárias fechadas
(com vidro inteiros ou quebrados), ambas em alumínio, reatores, relés fotocontrolador,
soquetes e braços para luminárias nos tamanhos curto, médio ou longo (tubular em aço).
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Os serviços contratados serão executados pela CONTRATADA obedecendo todas as
normas legais, regulares e ambientais pertinentes.
O serviço consiste na coleta, carregamento, acondicionamento, transporte,
descontaminação, reciclagem e descarte final de lâmpadas usadas de diversos tipos,
fluorescentes tubulares até 1,50m de comprimento, vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor
metálico, mista, usadas, inteiras e quebradas, provenientes do parque de iluminação pública
do Município, incluindo o transporte, mão de obra para o transporte/acondicionamento das
lâmpadas e o fornecimento de vasilhames apropriados indevassáveis. Além de lâmpadas,
também fazem parte desse objeto os respectivos serviços para o descarte dos seguintes
equipamentos: luminárias abertas (sem vidro), luminárias fechadas (com vidros inteiros ou
quebrados), ambas em alumínio, reatores, relés fotocontrolador, soquetes e braços para
luminárias nos tamanhos curto, médio ou longo (tubular em aço).
A CONTRATADA deverá emitir um Relatório de Coleta indicando a quantidade de
materiais coletados e quais serão os processos para o descarte dos mesmos. Este certificado
deverá ser encaminhado para o CONTRATANTE, no máximo, 15 dias úteis após a coleta.
Caso haja algum atraso na emissão deste relatório, a CONTRATADA deverá comunicar por
meio escrito os motivos pelos quais não poderá respeitar o prazo acordado e informar um novo
prazo para o envio do relatório para o CONTRRATANTE.
A CONTRATADA deverá emitir um Certificado de Tratamento e Destinação Final dos
materiais coletados, indicando todos os processos realizados para tratamento, reciclagem e
descarte dos materiais, bem como o local de destinação dos resíduos. Este certificado deverá
ser encaminhado para o CONTRATANTE em, no máximo, 45 dias úteis após a coleta. Caso
haja algum atraso na emissão deste certificado, a CONTRATADA deverá comunicar por meio
escrito os motivos pelos quais não poderá respeitar o prazo acordado e informar um novo
prazo para o envio do certificado para o CONTRATANTE.
Toda a logística de trabalho deverá ser apresentada previamente a CONTRATADA ou
responsável indicado pelo mesmo, contendo a descrição de cada etapa da prestação do
serviço. Só será permitido o início das atividades mediante aprovação deste documento.
O serviço de coleta, carregamento, acondicionamento, transporte, descontaminação,
reciclagem e descarte final é de responsabilidade da empresa contratada, assim como o
fornecimento de recipientes e outros materiais necessários, sendo vetada a participação de
quaisquer pessoas/recursos não autorizadas pelo CONTRATANTE.
Feita a acomodação no veículo, o transporte deve ocorrer de acordo com as normas de
trânsito de veículos com produtos perigosos, bem como, as normas de trânsito do Estado no
qual se localiza o CONTRANTANTE.
O transporte do material deverá ser feito em veículo apropriado, rotulado, licenciado
conforme todas as normas para transporte de resíduos perigosos bem como, as normas de
trânsito do Estado no qual se localiza a CONTRATANTE. A falta de qualquer documento ou se
o veículo não atender as condições mínimas exigidas pela legislação implica no
impedimento no carregamento da carga ou da saída do veículo até a sua providência. Os
materiais devem ser transportados para a sede da qual a CONTRATADA apresentou as
documentações de habilitação.
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Os materiais devem ser processados na sede a qual a CONTRATADA apresentou as
documentações de habilitação. Todo o processo deve ser realizado de acordo com todas as
normas ambientais e de segurança, com plano de emergência e apoio, e aprovado pelo órgão
ambiental competente. O ambiente deve ser controlado e seguro e seus funcionários devem
obrigatoriamente utilizar todos os EPI’s e EPC’s, conforme normas e legislação pertinentes, e
estar em dia com todos os exames periódicos. Este local deverá ser indicado por
escrito durante o processo de licitação em documento timbrado da empresa, assinado pelo
representante legal e aprovado pelo órgão ambiental competente.
O processo de disposição final deve atender a todos as normas ambientais vigentes no
país e/ou no estado e/ou no município. As licenças ambientais da empresa para transporte e
destinação final adequada dos resíduos perigosos deverão ser apresentadas a
CONTRATANTE.
Fica a encargo da empresa CONTRATADA a emissão de todos os certificados
necessários para execução do serviço, reconhecidos pelos devidos órgãos ambientais
envolvidos para a destinação final dos resíduos perigosos da CONTRATANTE.
A CONTRATADA é responsável, única e exclusivamente, no caso de qualquer acidente
e/ou eventualidade, desde o processo de coleta até o destino final dos resíduos.
Os procedimentos de coleta, carregamento, acondicionamento, transporte,
descontaminação, reciclagem e descarte final devem ocorrer com os devidos cuidados para
evitar a quebra das lâmpadas, visto o grande potencial poluidor do resíduo. Está vetada a
quebra de lâmpadas para acomodação e transporte, exceção feita no caso da utilização de
mecanismos de controle de gases e aprovação da CONTRATANTE.
2.6. Levantamento de materiais de aterramento e conexão de braços
A CONTRATADA deverá fazer uma visita in loco a fim de levantar materiais que podem
ser reaproveitados para execução de aterramento das luminárias e conexão de braços.
Após o levantamento, a CONTRATADA deverá apresentar uma lista de materiais
necessários para a execução dessas atividades.
3.

ORIENTAÇÕES GERAIS

3.1. A empresa deverá disponibilizar durante o prazo de vigência do contrato, por
meios próprios, todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, em
qualidade e quantidade suficientes, a saber: equipamentos de proteção individual - EPI,
ferramentas, equipamentos, sinalizações, caminhões seguros e adequados às normas de
segurança que regem os serviços praticados em sistemas de iluminação pública. Cabe
ressaltar que os caminhões utilizados deverão possuir cestos e lanças isoladas, com
dispositivos de iluminação e sinalização luminosa, além de pessoal qualificado para operar os
mesmos.
3.2. A Contratada deverá manter no local da obra pelo prazo em que a mesma durar,
no mínimo, 1 (um) responsável técnico. Esse profissional deverá ser o responsável pela
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supervisão de todas as equipes envolvidas na execução dos trabalhos, e o mesmo deverá
atuar como interlocutor junto ao Contratante.
3.3.
A Contratada deverá providenciar e apresentar a ART - Anotação de
responsabilidade técnica ou o TRT - Termo de Responsabilidade Técnica, de execução da
obra, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
3.4.
A Contratada deverá seguir, rigorosamente, a legislação vigente no que diz
respeito a segurança elétrica, risco elétrico, NR10, trabalho em altura, além de demais
normas e legislações correlatos com os serviços realizados. Deverá a empresa cuidar para
que seus funcionários trabalhem utilizando os respectivos EPIs.
3.5. Os empregados da Contratada, ao prestar serviços em campo, deverão
dispor de uniforme, identificação e equipamentos de proteção individual e coletiva e estarem
capacitados conforme normas de segurança da Concessionária de Distribuição de Energia
Elétrica local, além de acordo com as Normas Brasileiras vigentes, em especial a NR-10 e
trabalhos em altura.
3.6.
A proposta deverá contar com todos os custos, inclusive: transporte para
deslocamento do pessoal da Contratada até o ponto de execução dos serviços, além de
alimentação e hospedagem (quando necessário).
3.7. As equipes responsáveis pelos serviços deverão ter à sua disposição
todos
os equipamentos, ferramentas e veículos compatíveis com as atividades a ser
desenvolvidas.
3.8. É de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas
regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo
exclusivamente a Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou
acidentes por seus empregados ou prepostos.
3.9. Todas as instalações provisórias montadas pela Contratada durante a execução do
serviço deverão ser retiradas no seu término, ou outra solução, desde que acordada entre as
partes.
3.10. Compete a Contratada, com o apoio do Contratante, obter, sempre que
necessário, junto aos proprietários dos imóveis lindeiros ou adjacentes ao local de
execução dos serviços a permissão para acesso ou passagem, correndo por sua conta todas
as despesas decorrentes dessa autorização, caso houver.
3.11. A Contratada deverá, com o apoio do Contratante, caso houver, requerer e arcar
com as despesas relativas a licenças, alvarás e autorizações junto aos órgãos responsáveis,
necessárias para execução de serviços em vias públicas, ficando responsável pelas eventuais
penalidades aplicadas pelas autoridades competentes, por transgressão e posturas
não aplicáveis, assumindo todo ônus e ações necessárias desta atividade.
3.12. A Contratada deverá, com o apoio do Contratante, contar com outras
concessionárias que por ventura façam uso mútuo dos postes a serem trabalhados e solicitar
acompanhamento quando necessário, assumindo todo ônus e ações necessárias desta
atividade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

3.13. A Contratada deverá, com apoio do Contratante, efetuar todos os contatos com
outros órgãos e autarquias necessários ao planejamento e execução dos serviços.
3.14. Sempre que os serviços tiverem que ser executados em pistas de rolamento
caberá à Contratada comunicar por escrito, com cópia para o Contratante, aos órgãos públicos
competentes, a data de início dos trabalhos, para as providências que se fizerem necessárias.
Além disso, deverá criar as condições de sinalização e proteção aos transeuntes e veículos.
4.

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

4.1. A Fiscalização do Contrato ficará a cargo do Contratante.
4.2.
Todos os serviços executados estarão sujeitos à fiscalização por parte do
Contratante. Somente após a comunicação da execução e do término dos serviços, os
mesmos serão conferidos para aceitação, podendo o Contratante rejeitá-los, no todo ou em
parte em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser
refeita sem ônus para o Contratante.
4.3. A Contratada se obriga a permitir à fiscalização o acesso às dependências onde se
desenvolvem quaisquer serviços objeto do contrato.
4.4. Caberá exclusivamente à Contratada, com o apoio do Contratante, toda a gestão
junto aos órgãos públicos, concessionários e empresas privadas (trânsito rodoviário e
ferroviário, água, energia, gás, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger
áreas, circuitos, interferências, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos
previstos.
5.

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

5.1. O serviço será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar
a
sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e da
proposta da Contratada, a fim de que decida sobre sua aceitação ou rejeição.
5.2. Os recebimentos provisórios e definitivos dos serviços ocorrerão na forma do
previsto no artigo 73, da Lei Federal n° 8.666/93, estando condicionados à conferência; exame
qualitativo e aceitação final obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir
eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectadas.
5.3. O recebimento definitivo somente se dará, ainda, após comprovação da
entrega/prestação dos serviços contratados e verificação de sua conformidade com as
especificações qualitativas e quantitativas e consequentemente aceitação.
5.4. Na hipótese de rejeição, de algum serviço executado, fica a Contratada obrigada a
sua reparação, correção, remoção, reconstrução, às suas expensas, em prazo a ser ajustado
entre as partes, contados da notificação a ser expedida pela Contratada, ou imediatamente,
sob pena de incidência nas sanções previstas na lei 8.666/93.
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5.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções
previstas na lei.
6. Referência: Itens de Serviços
Item

Descrição dos serviços

MOBRA 1

Substituição de ponto individual até 10 metros de altura (Ref.: o solo)
Corresponde a execução dos seguintes serviços:
1)
Retirada do ponto de IP convencional, INCLUSIVE braço:
Braço; Cintas e/ou parafusos; Luminária convencional (aberta ou
fechada); Lâmpada; Base para relé fotocontrolador; Relé
fotocontrolador; Base para Reator; Reator; Condutor; Sistema
completo de aterramento e Conexões elétricas;
2)
Instalação do ponto de IP LED, INCLUSIVE braço:
Braço; Cintas e/ou parafusos; Luminária LED; Relé fotocontrolador;
Condutor; Sistema completo de aterramento e Conexões elétricas;

MOBRA 2

Serviços de elaboração e apresentação de projeto de substituição de
iluminação pública à Cemig D

7. DAS GARANTIAS
7.1 – Para todos os materiais utilizados na execução do objeto ora licitado deverá ser
observado o prazo de garantia do seu respectivo fabricante, este prazo deverá ser
respeitado pela contratada, a qual deverá proceder, às suas próprias custas, a substituição
de qualquer item defeituoso que estiver coberto pelo prazo de garantia do fabricante.
7.1.1 – No caso das luminárias LED deverá ser observado o prazo mínimo de garantia
previsto na PORTARIA INMETRO 20/2017, ou seja, 60 (sessenta) meses.
8. DO REGISTRO NO INMETRO
8.1 – As luminárias LED ofertadas na licitação deverão, obrigatoriamente, possuir Registro
do Inmetro, de acordo com as disposições da Portaria Inmetro 20/2017. A comprovação do
registro deverá ser incluída na proposta de preços apresentada pela licitante, sob pena de
desclassificação da proposta na hipótese de ausência desta comprovação.
9. DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA LUMINÁRIAS LED
9.1 – As luminárias LED ofertadas pela licitante deverão obedecer estritamente as
normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores, em especial a Portaria Inmetro
20/2017. Para verificação do atendimento de tais normativas deverão constar junto à
proposta da licitante, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação em caso de ausência,
as seguintes informações:
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CARACTÉRÍSTICAS MÍNIMAS DAS LUMINÁRIAS LED OFERTADAS PELA LICITANTE
Nome e/ou marca do fornecedor
Modelo ou código do fornecedor
País de origem
Faixa de tensão nominal (V)
Frequência nominal (Hz)
Potência nominal de Rede (W)
Proteção contra choque elétrico
Tecnologia Led utilizada (tipo de Led)
Fluxo luminoso útil (lumens)
Temperatura de cor do Led (TCC)
Índice de reprodução de cores do Led (IRC)
Máxima corrente de alimentação do Led
Eficácia luminosa (lm/W)
Faixa de temperatura de operação
(min/max)
Permite dimerização (sim/não)
Classificação Fotométrica conforme NBR
5101
Distribuição Longitudinal
Curta/media/longa
Distribuição Transversal
Tipo I / Tipo II / Tipo III
Controle de Distribuição de Intensidade Totalmente limitada (full cut-off)
/
Limitada (cut-off)
Luminosa
Grau de proteção do conjunto óptico
Grau de proteção do alojamento do Driver
Grau de proteção contra impactos (mínimo
IK08)
Garantia da luminária
Potência Máxima (W)
Fator de Potência
Distorção Harmônica total
Protetor contra surtos (10Kv 10 Ka)
Grau de proteção contra poeira e umidade
(mínimo IP-66)
Eficiência Energética
Vida útil do Led (igual ou superior a 50.000
horas (L70))
Temperatura média de cor (de 4000 a
5000K)
Fonte de energia
Fluxo luminoso efetivo
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ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 003/2021
1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o
encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação elencados
no edital, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo email
serradasaudademg@gmail.com com posterior encaminhamento do original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a
exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares
publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação,
para a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, Praça Ademar Ribeiro de Oliveira nº 130
– Centro, Serra da Saudade – MG, CEP: 35.617-000, aos cuidados da Comissão de
Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização
do pregão.
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ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 003/2021
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação
Pregão, na Forma Eletrônica nº 003/2021 acatando todas as estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço global, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
----- ----- ----PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser a mesma oferecida pelo fabricante do objeto licitado.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que
incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
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LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
CNPJ:
Inscrição
Telefone Comercial:
Estadual:
Representante
RG:
Legal:
E-mail:
CPF:
Telefone
Celular:
Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail
Tel
Financeiro:
efone:
E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i.
Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii.
Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais
declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do
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Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições
definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em
andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações
de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.
Local e data:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______ (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO 4.1
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
i.
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema
são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii.
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii.
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo
deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para
o necessário bloqueio de acesso;
iv.
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no
SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Local e data:
__________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

ANEXO 05 - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O
FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em
45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas
com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de
R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção
ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com
o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a
representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos
de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre
os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos
neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos
termos.
Local e data:
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF
sediada.

Nº

________________________________________________________,

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021 instaurada pela Prefeitura
Municipal de Serra da Saudade-MG, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF
sediada

Nº

________________________________________________________,

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF
sediada

Nº

________________________________________________________,

(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei
Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de
Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

__________________________________________________________________
Local e data

_________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade - MG que a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e
a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO 11
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

DECLARAÇÃO
(Razão

Social)

___________________________________________________________________
CNPJ/MF

Nº

______________________________________________________________

Sediada_____________________________________________________________________
____
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento
licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021 instaurada pelo Município de Serra
da Saudade - MG, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado
público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 12

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SERRA DA SAUDADE E A EMPRESA
, PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Pregão nº 003/2021
Contrato nº.

/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, com sede na Praça
Ademar Ribeiro de Oliveira nº 130, inscrita no CNPJ/MF nº. 18.301.069/0001-10 neste ato
representada pelo Secretario Municipal de Administração, Sr. ______________, brasileiro,
portadora da Cédula de Identidade RG nº ________________ e inscrito no CPF/MF sob
nº _________________, residente e domiciliado neste município de Serra da Saudade, Estado
de Minas Gerais, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a
Empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob nº
, com
sede na Rua/Av.
, nº.
Bairro:
, CEP.:
_, no Município de
, Estado de ____, representada neste ato por seu
Procurador Senhor
, Nacionalidade, Profissão, portador da Cédula de
Identidade RG nº.
e inscrito no CPF/MF sob nº
, residente e
domiciliado na Rua
- Bairro:
, CEP.:
, no
Município de
, Estado de
, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:
1.0 DO OBJETO
1.1 ---------.
Marca/Modelo:
Fabricante:

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto,
bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
seguintes documentos:
a-) Pregão Eletrônico nº 003/2021
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b-) Proposta da Contratada.
2.2 Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do
objeto contratado.
3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1. A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento dos bens.
3.2. A CONTRATADA é também a única e exclusiva responsável pelos seus
empregados, ficando expressamente afastada a existência de qualquer relação de emprego
com a municipalidade.
3.3. O item deve respeitar o prazo de garantia do fabricante.
3.4. O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos a contar da data de emissão da
ordem de compra e ocorrerá na sede do município de Serra da Saudade – Estado de Minas
Gerais.
3.5. O recebimento definitivo por parte da Secretaria Municipal de Saúde dar-se-á após
averiguação detalhada de todos os itens e após verificação da integridade física do bem.
3.5.1. O recebimento do bem, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas quando da sua utilização, durante o prazo de garantia.
3.6. Todas as despesas decorrentes da entrega dos bens correrão às expensas
da CONTRATADA.

4.0 DOS VALORES
4.1. O valor unitário para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1.1 é de R$
(

), devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.1.1. Fará parte deste
apresentada pela CONTRATADA.

Instrumento

cópia

da

Proposta

de

Preços

4.2 Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
como também os lucros da CONTRATADA, salvo repactuação quando do fim do contrato
em que se demonstre cabalmente a variação dos custos do objeto contratado.
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4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
orçamentária n° 02.11.442.25.752.0069.20086.33903900
5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto na sede do
município de Serra da Saudade – Estado de Minas Gerais.
5.2. A CONTRATADA encaminhará a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) enviando-a ao
seguinte
endereço
eletrônico:
serradasaudademg@gmail.com a qual será vistada
pelo(s) fiscal(is) do contrato e encaminhada à Secretária da pasta para atesto e rubrica.
5.3. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, bem
como o número do Contrato.
5.4. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção
monetária sobre o valor devido utilizando-se do IPCA-E, bem como juros moratórios com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o artigo 1º-F da
Lei 9.494/97.
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente,
juntamente com a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação
do serviço (abrangendo férias, 13º salário, recolhimento previdenciário, vale refeição,
contribuição sindical), bem como o comprovante de regularidade com o INSS e o FGTS, se o
caso.
5.6. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o
número da Agência e o número da conta bancária na qual serão efetivados os pagamentos.
5.7. Na ausência do número da agência e conta bancária não será efetivado o
pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.
6.0 PENALIDADES:
6.1 . Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da
Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02:
6.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;
6.1.2. Multa, nas seguintes situações:
6.1.2.1 moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso no cumprimento das
obrigações previstas nas cláusulas 3.1 a 3.5, até o limite de 15%, a partir do que, a
Administração poderá rescindir o contrato e aplicar a multa por inexecução total ou contratar
diretamente o serviço à custa da CONTRATADA, imputando-lhe ainda os danos e prejuízos
que vier a sofrer em decorrência da inadimplência.
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6.1.2.2. remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de
inexecução total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia,
hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral do Contrato.
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Serra da Saudade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
na hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.
6.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido
o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos
prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.
6.3. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada.
6.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 6.1.2.
6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2 tem caráter de sanção
administrativa, servindo como piso de indenização que não impede a indenização suplementar,
nos termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei 10.406/02.
6.6 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes.
6.7 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação
das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79
da Lei nº 8.666/93.
7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI,
do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e
saúde de seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

acidentes de trabalho, principalmente a Portaria nº 3214 de 08 de Junho de 1978 e
suas Normas Regulamentadoras, no que couber. O não atendimento das exigências
constantes nas legislações pertinentes poderá resultar na aplicação de penalidades e rescisão
do contrato.
8.2. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social,
seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial
no que diz respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3214,
de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a
aplicação de multas por parte da CONTRATANTE além da rescisão contratual com a aplicação
das sanções cabíveis.
8.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos.
8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.
9.0 TOLERÂNCIA:
9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados,
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
10.0 VALOR DO CONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato o valor global de R$
para todos os efeitos legais.

(

),

11.0 VIGÊNCIA:
11.1 Este contrato vigorará até 31/12/2021 ou até que se esgotem todas as obrigações entre
as partes.
12.0 FORO
12.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Dores do Indaiá, Estado de
Minas Gerais, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130
Serra da Saudade - MG

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes
legais, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Serra da Saudade,

CONTRATANTE

_de

de

.

CONTRATADO

