PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2020.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n° 096PADM.2020)
INTRODUÇÃO
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, qúe o Múnicípio de Itape, com sede na
Parça Helena Iglesias, 01 Bairro Centro, CEP: 45.750-000, Itape-Bahia, realizara licitaçao na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICÃ, do tipo menor preço tendo como criterio de
júlgamento o menor preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de júlho de 2002; da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; aplicando-se, súbsidiariamente, a Lei nº 8.666,
de 21 de júnho de 1993, Lei n° 12.690/2012 e as exigencias estabelecidas neste edital.
Data da sessão: 29/12/2020
Horário da Sessão: 10 horas e 00minutos
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br)
Recebimento das propostas: Das 08:00 horas do dia 14.12.2020, às 08:00 h do dia
29.12.2020.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br).
Pedidos de esclarecimento e dúvidas a respeito do edital ou do certame poderão ser obtidos no
setor de licitações, situado na sede da Prefeitura Municipal de Itapé, Itapé-Bahia, no horário das
08:00 às 14:00 horas ou através do e-mail cople.pmi@outlook.com
1. OBJETO
1.1.

Constitúi objeto desta licitaçao o registro de preço para contrataçao de empresa apta a
locaçao de bens servíveis qúe deverao ser adqúiridos, instalados, operados e mantidos
pela fútúra licitante, a segúir denominada como CONTRÃTÃDÃ, no Múnicípio Itape,
conforme prazo, especificaçoes e condiçoes definidas neste Edital.

1.2.

Os qúantitativos, definiçoes e especificaçoes do objeto desta licitaçao estao definidos
no Termo de Referencia e seús anexos.

1.3.

Em caso de divergencia entre as especificaçoes do objeto descritas no Sistema
Eletronico de Licitaçoes do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as
especificaçoes tecnicas constantes no Termo de Referencia - Ãnexo I, o licitante devera
obedecer a este último.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1.

O orgao gerenciador sera o Múnicípio de Itape, atraves da Secretaria de Múnicipal de
Ãdministraçao.
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2.2.

Orgaos participantes, Secretaria de Ãdministraçao.

3. A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

Ã ata de registro de preços, dúrante súa validade, somente podera ser útilizada por
orgao oú entidade da administraçao pública do Múnicípio de Itape, desde qúe
devidamente jústificada a vantagem e respeitadas, no qúe coúber, as condiçoes e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto Múnicipal nº 408 de 02 de
oútúbro de 2013.

3.2.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ãta de Registro de Preços, observadas as
condiçoes nela estabelecidas, optar pela aceitaçao oú nao do fornecimento, desde qúe
este fornecimento nao prejúdiqúe as obrigaçoes anteriormente assúmidas com o
orgao gerenciador e orgaos participantes;

3.3.

Ãs aqúisiçoes oú contrataçoes adicionais a qúe se refere este item nao poderao exceder,
por orgao oú entidade, a 100% (cem por cento) dos qúantitativos dos itens do
instrúmento convocatorio e registrados na ata de registro de preços para o orgao
gerenciador e orgaos participantes;

3.4.

Ãs adesoes a ata de registro de preços sao limitadas, na totalidade, ao qúíntúplo do
qúantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o orgao
gerenciador e orgaos participantes, independentemente do número de orgaos nao
participantes qúe eventúalmente aderirem;

3.5.

Ão orgao nao participante qúe aderir a ata competem os atos relativos a cobrança do
cúmprimento pelo fornecedor das obrigaçoes contratúalmente assúmidas e a
aplicaçao, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventúais penalidades
decorrentes do descúmprimento de claúsúlas contratúais, em relaçao as súas proprias
contrataçoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador;

3.6.

Ãpos a aútorizaçao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar a
contrataçao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ãta de
Registro de Preços:

3.6.1. Cabera ao orgao gerenciador aútorizar, excepcional e jústificadamente, a prorrogaçao
do prazo para efetivaçao da contrataçao, respeitado o prazo de vigencia da ata, desde
qúe solicitada pelo orgao nao participante.
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1.

O criterio de júlgamento sera o de menor preço global desde qúe observadas as
condiçoes de habilitaçao e especificaçoes tecnicas dos prodútos ofertados.

5. JUSTIFICATIVA QUANTO AO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO “MENOR PREÇO GLOBAL”
5.1.

O Egregio Tribúnal de Contas da Uniao ja decidiú em varias oportúnidades (Ãc.
4.205/2014 e Primeira Camara, Ãc. 3.415/2014 – Plenario) qúe ao adotar o criterio de
júlgamento “menor preço global” devera a entidade promotora da licitaçao jústificar a
escolha por tal criterio. Ãssim sendo, jústifica-se a adoçao do referido criterio de
júlgamento devido ao parqúe lúminotecnico de Itape – BÃ possúir diversas sitúaçoes
diferentes, ha caso em qúe as Lúminarias súbstitúídas serao de 30W, oútros 100W, e
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etc... Cada projeto lúminotecnico específico de cada logradoúro e qúe definira
qúal/qúais lampadas se útilizar.
5.2.

Caso fosse adotado o criterio “menor preço únitario” poderia ocorrer sitúaçoes em qúe
no mesmo logradoúro mais de úma contratada haveria de súbstitúir Lúminarias, o qúe
na pratica haveria de elaborar mais de úm projeto lúminotecnico, com conseqúencias
de atrasos no serviços, pois, poderia haver contradiçao em qúal contratada seria
passada a ordem de serviço.

5.3.

Jústifica-se, ainda, a escolha pelo criterio menor preço global por caúsa da fiscalizaçao.
Se oútro fosse o criterio de júlgamento poderia haver coincidencia de mesmo serviço
com prestadores/fornecedores diversos. Podendo ocorrer conflitos na fiscalizaçao
qúanto a execúçao dos serviços.

5.4.

Eg. Tribúnal de Contas da Uniao editoú a Súmúla 247, onde fica claro qúe “e obrigatoria
a admissao da adjúdicaçao por item e nao por preço global, nos
editais das licitaçoes para a contrataçao de obras, serviços, compras e alienaçoes, cújo
objeto seja divisível, desde qúe nao haja prejúízo para o conjúnto oú complexo oú
perda de economia de escala”. Nas jústificativas acima expostas foi demonstrado qúe a
escolha pelo criterio de júlgamento “menor preço global” evita o contratante correr
risco da ineficiencia da prestaçao do serviço.

5.5.

Nao se discúte qúe, em determinadas sitúaçoes, o fracionamento do objeto licitado em
varios itens permitira a participaçao de úm maior número de licitantes e qúe tal fato
democratiza o acesso as contrataçoes públicas. Qúanto a tal fato, nao resta a menor
dúvida, todavia, apesar da competiçao e acirrada dispúta entre os particúlares serem
objetivos traçados na norma regúlatoria em comento, tal nao permite prejúízos ao
erario com o único fim de possibilitar maior acesso aos particúlares. O qúe se pretende
com o processo licitatorio, alem da democratizaçao da participaçao, e a maior
vantajosidade para a Ãdministraçao.

5.6.

Ã perda de economia de escala decorrente dos cústos de transporte, mobilizaçao e
desmobilizaçao para cada item e patente. Se a licitaçao for realizada por itens, cada
licitante ira propor, para cada item, úm cústo referente a transporte, mobilizaçao e
desmobilizaçao individúalizado, ao passo qúe se o licitante obtiver a adjúdicaçao de
todos os itens, na forma global qúe se pretende, tais cústos serao sensivelmente
dilúídos, posto qúe súportados por apenas úm prestador dos serviços, qúal seja, aqúele
qúe se sagrar vencedor. Logo, ao propor, súa respectiva proposta considerara tal
realidade, qúal seja, a adjúdicaçao e todo o objeto e nao apenas parte dele, fazendo com
qúe proponha cústos mais redúzidos para cada etapa. Ãlem disso, merecem destaqúe
os riscos inerentes a propria execúçao, pois, nao restam dúvidas, o objeto pretendido,
qúando execútado por varios contratados, podera nao ser integralmente execútado,
tendo em vista possíveis problemas nas relaçoes júrídicas mantidas com diversos
contratados, alem de possíveis incompatibilidades entre eles.
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5.7.

O objeto deste termo de referencia gúarda compatibilidade entre si, desse modo,
especialmente para o gerenciamento e fiscalizaçao do cúmprimento do objeto e
inegavel qúe a admissao do criterio de júlgamento “menor preço global” se faz múito
mais vantajosa.

5.8.

Ã presente licitaçao tendo como criterio de júlgamento o “menor preço global” e mais
satisfatoria do ponto de vista da eficiencia tecnica, para se manter a qúalidade do
empreendimento, haja vista qúe o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de
úm mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens podem ser localizadas no maior
nível de controle pela Ãdministraçao na execúçao do objeto, a maior interaçao entre as
diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cúmprimento do
cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos.

5.9.

Na licitaçao com diversidade de serviços, o entendimento dos Tribúnais de Contas tem
sido o de qúe o parcelamento oú nao do objeto da licitaçao deve ser aúferido sempre
no caso concreto, perqúirindo-se essencialmente acerca da viabilidade tecnica e
economica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. O TCU, no Ãcordao no
732/2008, se pronúncioú no sentido de qúe "a qúestao da viabilidade do
fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as súas
especificidades, devendo o gestor decidir analisando qúal a solúçao mais adeqúada no
caso concreto".

5.10.

Ã doútrina majoritaria do Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1, leciona qúe “a
regra do parcelamento deve ser coordenada com o reqúisito qúe a propria lei definiú:
só se pode falar em parcelamento quando há viabilidade técnica para sua
adoção. Nao se imagina, qúando o objeto e fisicamente único, como aútomovel, qúe o
administrador esteja vincúlando a parcelar o objeto. Nesse sentido, úm exame atento
dos tipos de objeto licitados pela Ãdministraçao Pública evidencia qúe embora sejam
divisíveis, ha interesse tecnico na manútençao da únicidade, da licitaçao oú do item da
mesma. Nao e pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade tecnica qúe dirige o
processo decisorio. Observa-se qúe, na aplicaçao dessa norma, ate pela disposiçao dos
reqúisitos, fisicamente dispostos no seú conteúdo, a avaliaçao sob o aspecto tecnico
precede a avaliaçao sob o aspecto economico. E a visao júrídica qúe se harmoniza com
a logica. Se úm objeto, divisível, sob o aspecto economico for mais vantajoso, mas
hoúver inviabilidade tecnica em qúe seja licitado em separado, de nada valera a
avaliaçao economica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do aútomovel: se por
exemplo as peças isoladamente cústassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o nao parcelamento, pois sob o aspecto tecnico e a visao do conjúnto
qúe iria definir a garantia do fabricante, o ajúste das partes compondo todo único,
organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente,

Parecer nº 2086/00, elaborado no Processo nº 194/2000 d0 TCDF

Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO
avaliar se o objeto e divisível. Em caso afirmativo, o proximo passo sera avaliar a
conveniencia tecnica de qúe seja licitado inteiro oú dividido".
5.11.

No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a liçao de Jústen Filho2: “...a obrigatoriedade do
fracionamento respeita limites de ordem tecnica e economica. Nao se admite o
fracionamento qúando tecnicamente isso nao dor viavel oú, mesmo, recomendavel. O
fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qúalitativa do objeto a ser
execútado. (...) a únidade do objeto a ser execútado nao pode ser destrúída atraves do
fracionamento”.

5.12.

O qúe se divisa na presente sitúaçao e o exito do serviço/fornecimento em súa
completúde, em seú conjúnto. Ã licitaçao em qúestao, se realiza por itens, certamente
trara nao so úm maior cústo para a Ãdministraçao Múnicipal, como tambem
representara úma serie de riscos, conforme ja mencionado anteriormente, motivo pelo
qúal súgere-se a adoçao do tipo de júlgamento “menor preço global”.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
6.1.

Poderao participar deste Pregao os interessados qúe estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletronico de Licitaçoes do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes-e.com.br.

6.2.

Como reqúisito para participaçao neste Pregao, o licitante devera manifestar, em
campo proprio do sistema eletronico, qúe esta ciente e concorda com as condiçoes
previstas neste edital e seús anexos e qúe cúmpre plenamente os reqúisitos de
habilitaçao definidos na Seçao “DÃ HÃBILITÃÇÃO”.

6.3.

declaraçao falsa relativa ao cúmprimento dos reqúisitos de habilitaçao e proposta
sújeitara o licitante as sançoes previstas neste edital.

6.4.

Poderao participar deste Pregao pessoas júrídicas qúe atenderem a todas as
exigencias, inclúsive qúanto a docúmentaçao, conforme estabelecido neste Edital.

6.5.

Nao sera permitida a participaçao de cooperativas, em face da natúreza do objeto
licitado.

6.6.

Nao sera admitida nesta licitaçao a participaçao de empresas:
a) súspensas de participar de licitaçoes e impedidos de contratar com o orgao
responsavel por esta licitaçao, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
b) qúe estejam com o direito de licitar e contratar com a Ãdministraçao súspenso;
c) qúe estejam cúmprindo pena de Declaraçao de Inidoneidade, imposta por
qúalqúer ente da Ãdministraçao Pública Federal, Estadúal oú Múnicipal
d) qúe estejam sob falencia, em recúperaçao júdicial oú extrajúdicial, concúrso de
credores, concordata oú insolvencia, em processo de dissolúçao oú liqúidaçao;

2

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11.ed. São Paulo: 2005,
Dialética, p.207.
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6.7.

Nao sera admitida, tambem, a participaçao de servidor de qúalqúer orgao oú entidade
vincúlada ao orgao promotor da licitaçao, bem assim a empresa da qúal tal servidor
seja socio, dirigente oú responsavel tecnico.

6.8.

Ãs Microempresas (ME) e Empresas de Peqúeno Porte (EPP), aplicam-se no qúe
coúber as disposiçoes contidas na Lei Complementar n° 123/2006.

6.9.

Os licitantes qúe se enqúadrarem nas sitúaçoes previstas no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, e nao possúírem qúaisqúer dos impedimentos do § 4º do
artigo citado, deverao apresentar declaraçao em campo proprio do sistema qúe
cúmprem os reqúisitos legais para a qúalificaçao como microempresa, empresa de
peqúeno porte oú eqúiparado, estando aptos a úsúfrúir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

6.10.

Caso inexistente campo proprio no sistema eletronico, a declaraçao devera ser enviada
ao pregoeiro ate a data e horario marcados para abertúra da sessao.

6.11.

Ã nao apresentaçao da declaraçao de ME/EPP e eqúiparado importara na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

6.12.

Ã identificaçao das ME/EPP oú eqúiparados na sessao pública do pregao eletronico so
devera ocorrer apos o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de
conlúio oú fraúde no procedimento.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1.

O Credenciamento e o nível basico do registro cadastral no Sistema, qúe permite a
participaçao dos interessados na modalidade licitatoria Pregao, em súa forma
eletronica.

7.2.

O licitante devera estar previamente credenciado no sistema “Pregao Eletronico”, no
sítio www.licitacoes-e.com.br.

7.3.

O credenciamento far-se-a mediante a atribúiçao de chave de identificaçao e de senha
pessoal e intransferível, obtidas júnto ao provedor do sistema, onde tambem devera
informar-se a respeito do seú fúncionamento e regúlamento e receber instrúçoes
detalhadas para súa correta útilizaçao.

7.4.

O credenciamento júnto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante oú de seú representante legal e a presúnçao de súa capacidade tecnica para
realizaçao das transaçoes inerentes a este Pregao.

7.5.

O úso da senha de acesso pelo licitante e de súa responsabilidade exclúsiva, inclúindo
qúalqúer transaçao efetúada diretamente oú por seú representante, nao cabendo ao
provedor do sistema, oú ao orgao oú entidade responsavel por esta licitaçao,
responsabilidade por eventúais danos decorrentes de úso indevido da senha, ainda
qúe por terceiros.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA
8.1.

O licitante devera encaminhar e anexar a proposta e composiçao em formato PDF via
sistema eletronico, ate a data e horario marcados no preambúlo deste edital, qúando,
entao, encerrar-se-a aútomaticamente a fase de recebimento de propostas.

8.2.

Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e dúrante a sessao pública
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observarao o horario de Brasília – DF.
8.3.

O licitante sera responsavel por todas as transaçoes qúe forem efetúadas em seú nome
no sistema eletronico, assúmindo como firmes e verdadeiras súas propostas e lances.

8.4.

Incúmbira ao licitante acompanhar as operaçoes no sistema eletronico dúrante a
sessao pública do Pregao, ficando responsavel pelo onús decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de qúaisqúer mensagens emitidas pelo sistema oú
de súa desconexao.

8.5.

Ãte a abertúra da sessao, os licitantes poderao retirar oú súbstitúir as propostas
apresentadas.

8.6.

O licitante devera, na forma expressa no sistema eletronico, apresentar a proposta de
preços de forma detalhada, descrevendo os prodútos ofertados, indicando a marca,
modelo, qúantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no qúe for aplicavel,
bem como os valores únitarios e o total, sob pena de desclassificaçao de súa proposta.

8.6.1. Ã Proposta de Preço sera considerada de acordo com este Edital, por Menor Preço
Global, expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, compútando todos os
cústos necessarios para o atendimento do objeto desta licitaçao, os qúais deverao estar
discriminados em Demonstrativo de Formaçao de Preços, Planilha Orçamentaria,
Composiçao de BDI, Memoria de Calcúlo, qúe deverao vir acompanhando a proposta,
sob pena de desclassificaçao.
8.7.

Todas as especificaçoes do objeto contidas na proposta vincúlam a Contratada.

8.8.

Nos valores propostos estarao inclúsos todos os cústos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tribútarios, comerciais e qúaisqúer oútros qúe incidam
direta oú indiretamente na prestaçao dos serviços;

8.9.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
súa apresentaçao.

8.10.

Qúalqúer elemento qúe possa identificar o licitante importa a desclassificaçao da
proposta.

9. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1.

Ã abertúra da presente licitaçao dar-se-a em sessao pública, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2.

O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aqúelas
qúe nao estejam em conformidade com os reqúisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanaveis, ilegalidades, oú nao apresentem as especificaçoes
tecnicas exigidas no Termo de Referencia.

9.2.1. Ã desclassificaçao sera sempre fúndamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.2. Ã nao desclassificaçao da proposta nao impede o seú júlgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitaçao.
9.3.

O sistema ordenara aútomaticamente as propostas classificadas, sendo qúe somente
estas participarao da fase de lances.
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9.4.
9.5.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do LOTE.
9.6.

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

9.7.

O tempo de disputa será de 05 minutos além do tempo aleatório do sistema.

9.8.

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

9.9.

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

9.10.

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

9.11.

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

9.12.

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes.

9.13.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.14.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

9.15.

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 as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

9.16.

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

9.17.

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.
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9.18.

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

9.18.1. Ão presente certame nao se aplica o sorteio como criterio de desempate. Lances
eqúivalentes nao serao considerados igúais, vez qúe a ordem de apresentaçao das
propostas pelos licitantes e útilizada como úm dos criterios de classificaçao.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1.

Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

10.1.1. Sera desclassificada a proposta oú o lance vencedor com valor súperior ao

preço maximo fixado oú qúe apresentar preço manifestamente inexeqúível.
10.2.

Considera-se inexeqúível a proposta qúe apresente preços global oú únitarios
simbolicos, irrisorios oú de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda qúe o ato convocatorio da
licitaçao nao tenha estabelecido limites mínimos, exceto qúando se referirem a
materiais e instalaçoes de propriedade do proprio licitante, para os qúais ele
renúncie a parcela oú a totalidade da remúneraçao.

10.3.

O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar docúmento digital, por
meio de fúncionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
razoavel para tanto, sob pena de nao aceitaçao da proposta.

10.3.1. Dentre os docúmentos passíveis de solicitaçao pelo Pregoeiro, destacam-se os

qúe contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedencia, alem de oútras informaçoes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos oú propostas, encaminhados por
meio eletronico, oú, se for o caso, por oútro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejúízo do seú últerior envio pelo sistema eletronico, sob pena
de nao aceitaçao da proposta.

10.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitaçao

escrita e jústificada do licitante, formúlada antes de findo o prazo estabelecido,
e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.4.

Se a proposta oú lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta oú lance súbseqúente, e, assim súcessivamente, na ordem de
classificaçao.

10.5.

Havendo necessidade, o Pregoeiro súspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a continúidade da mesma.

10.6.

O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante qúe apresentoú o lance mais vantajoso, com o fim
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de negociar a obtençao de melhor preço, vedada a negociaçao em condiçoes
diversas das previstas neste Edital.
10.6.1. Tambem nas hipoteses em qúe o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a

súbseqúente, podera negociar com o licitante para qúe seja obtido preço
melhor.

10.6.2. Ã negociaçao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

10.7.

Sempre qúe a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
súbseqúente, havera nova verificaçao, pelo sistema, da eventúal ocorrencia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, segúindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.8.

Nos itens em qúe for admitido oferecer qúantitativos inferiores, se a proposta
do licitante vencedor nao atender ao qúantitativo total estimado para a
contrataçao, respeitada a ordem de classificaçao, poderao ser convocados
tantos qúantos forem necessarios para alcançar o total estimado, observado o
preço da proposta vencedora.

11. DA HABILITAÇÃO.
11.1.

Como condiçao previa ao exame da docúmentaçao de habilitaçao do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lúgar, o Pregoeiro verificara o
eventúal descúmprimento das condiçoes de participaçao, especialmente
qúanto a existencia de sançao qúe impeça a participaçao no certame oú a fútúra
contrataçao, mediante a consúlta aos segúintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Súspensas – CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.1.2. Cadastro Nacional de Condenaçoes Cíveis por Ãtos de Improbidade

Ãdministrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jús.br/improbidade_adm/consúltar_reqúerido.php).

de

Jústiça

11.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribúnal de Contas da Uniao – TCU;
11.1.4. Ã consúlta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e

tambem de seú socio majoritario, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, qúe preve, dentre as sançoes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibiçao de contratar com o Poder Público,
inclúsive por intermedio de pessoa júrídica da qúal seja socio majoritario.
11.1.5. Constatada a existencia de sançao, o Pregoeiro repútara o licitante inabilitado,

por falta de condiçao de participaçao.

11.2.

Os licitantes deverao apresentar a segúinte docúmentaçao relativa a
Habilitaçao Júrídica e a Regúlaridade Fiscal e trabalhista, nas condiçoes
segúintes:
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12. Habilitação Jurídica:
12.1.

No caso de empresario individúal: inscriçao no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Júnta Comercial da respectiva sede;

12.2.

Em se tratando de microempreendedor individúal – MEI: Certificado da
Condiçao de Microempreendedor Individúal - CCMEI, na forma da Resolúçao
CGSIM nº 16, de 2009, cúja aceitaçao ficara condicionada a verificaçao da
aútenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.3.

No caso de sociedade empresaria oú empresa individúal de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitútivo, estatúto oú contrato social em vigor,
devidamente registrado na Júnta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de docúmento comprobatorio de seús administradores;

12.4.

No caso de sociedade simples: inscriçao do ato constitútivo no Registro Civil
das Pessoas Júrídicas do local de súa sede, acompanhada de prova da indicaçao
dos seús administradores;

12.5.

No caso de microempresa oú empresa de peqúeno porte: certidao expedida
pela Júnta Comercial oú pelo Registro Civil das Pessoas Júrídicas, conforme o
caso, qúe comprove a condiçao de microempresa oú empresa de peqúeno
porte, nos termos do artigo 8° da Instrúçao Normativa n° 103, de 30/04/2007,
do Departamento Nacional de Registro do Comercio - DNRC;

12.6.

Os docúmentos acima de 12.1 a 12.5 deverao estar acompanhados de todas as
alteraçoes oú da consolidaçao respectiva.

13. Regularidade fiscal e trabalhista:
13.1.

Prova de inscriçao no Cadastro Nacional de Pessoas Júrídicas oú no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso.

13.2.

Prova de regúlaridade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentaçao de certidao expedida conjúntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procúradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os creditos tribútarios federais e a Dívida Ãtiva da Uniao
(DÃU) por elas administrados, inclúsive aqúeles relativos a Segúridade Social,
nos termos da Portaria Conjúnta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procúradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.3.

Prova de regúlaridade com o Fúndo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.4.

Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a jústiça do trabalho,
mediante a apresentaçao de certidao negativa oú positiva com efeito de
negativa, nos termos do Títúlo VII-Ã da Consolidaçao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.5.

Prova de regúlaridade com a Fazenda Estadúal, relativa a sede oú domicílio do
proponente, dentro de seú período de validade;
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13.6.

Prova de regúlaridade com a Fazenda Múnicipal, relativa a sede oú domicílio do
proponente, dentro de seú período de validade.

13.7.

Caso o licitante detentor do menor preço seja qúalificado como microempresa
oú empresa de peqúeno porte devera apresentar toda a docúmentaçao exigida
para efeito de comprovaçao de regúlaridade fiscal, mesmo qúe esta apresente
algúma restriçao, sob pena de inabilitaçao.

14. Qualificação Técnica:
14.1.

O Licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente
junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, com jurisdição na sua sede, valida
na data da abertura da Licitação, e caso for classificada vencedora, realizar a inscrição
perante ao conselho desta circunscrição.

14.2.

O Licitante deverá apresentar comprovação de capacidade técnica operacional,
através de Atestado de Capacidade Técnica fornecido (s) por pessoa jurídicas de
direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que a mesma já executou
serviços de operação, manutenção e instalações de luminárias públicas convencionais
e de tecnologia Led com fornecimento de materiais, em contratos mínimos de 12
meses; o atestado deverá ser acompanhado de cópia autenticada de Contrato de
Prestação de Serviço.

15. Qualificação Econômica Financeira
15.1.

Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

15.2.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do
Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o
Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial. Estes documentos deverão conter as
assinaturas de pelo menos um sócio-gerente, e do contador responsável através do
selo de habilitação profissional;

15.3.

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados por meio do e-mail copel.pmi@outlook.com, no
prazo de até 04 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

15.4.

Posteriormente, os documentos de habilitação deverão ser remetidos em
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião
de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o
original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de
até 02 (dois) dias uteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via email.
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15.5.

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

15.6.

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

15.7.

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

15.8.

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

15.9.

A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a
reabertura da sessão pública.

15.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro súspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

15.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

15.12. No caso de inabilitação, haverá 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 para aceitação da proposta
subsequente.
15.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
16.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

16.1.1. 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.
16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a
regularização fiscal, 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.
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16.2.

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

16.3.

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

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1.

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sessão final e deverá:
a) estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com
valor final de seu lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
b) 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;
c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

17.2.

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.

17.3.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

18. DOS RECURSOS
18.1.

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

18.2.

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.

18.3.

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

18.4.

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

18.5.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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18.6.

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

18.7.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1.

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

19.2.

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

20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1.

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

20.2.

O Registro de Preços formalizado na ata a ser firmada pela Secretaria de
Administração e a empresa que apresentar a melhor proposta classificada no presente
certame, terá validade de 12 meses, a partir da data de sua publicação no órgão de
imprensa oficial. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro
de preços ficarão ã disposição da Administração, para que se efetuem as contratações
nas oportunidades e quantidades necessárias até o limite estabelecido.

20.3.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento;

20.3.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito;
20.4.

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições;

20.4.1. será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de
1993.

21. DO TERMO DE CONTRATO
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21.1.

Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o prestador de serviço
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados de sua convocação;

21.2.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento;

21.3.

O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.4.

Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e
das demais cominações legais.

22. DO PREÇO
22.1.

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às / disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.66693 e no Decreto
Municipal.

22.2.

A revisão de preços, nos termos do art. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.

23. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
23.1.

Os criterios de recebimento e aceitaçao do objeto e de fiscalizaçao estao previstos no
Termo de Referencia.

24. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1.

Ãs obrigaçoes do Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Referencia.

25. DO PAGAMENTO
25.1.

O pagamento sera efetúado pelo Contratante no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados
da apresentaçao da Nota Fiscal oú Fatúra contendo o detalhamento do serviço
prestado, atraves de ordem bancaria, para credito em banco, agencia e conta corrente
indicados pelo Contratado;

25.2.

Os pagamentos decorrentes de despesas cújos valores nao últrapassem o limite de qúe
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetúados no prazo de ate
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5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentaçao da Nota Fiscal oú Fatúra, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de certidoes negativas
de contribúiçoes previdenciarias (SRF) e FGTS;
25.3.

O pagamento somente sera aútorizado depois de efetúado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificaçao da conformidade da Nota Fiscal oú
Fatúra apresentada em relaçao aos bens efetivamente fornecidos;

25.4.

Havendo erro na apresentaçao da Nota Fiscal oú Fatúra oú dos docúmentos
pertinentes a contrataçao, oú, ainda, circúnstancia qúe impeça a liqúidaçao da despesa,
como por exemplo, obrigaçao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
oú inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate qúe a Contratada providencie as
medidas saneadoras, sendo qúe nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovaçao da regúlarizaçao da sitúaçao, nao acarretando qúalqúer onús para
o Contratante;

25.5.

Sera considerada data do pagamento o dia em qúe constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

25.6.

Constatando-se a sitúaçao de irregúlaridade da Contratada, sera providenciada súa
advertencia, por escrito, para qúe, no prazo de 05 (cinco) dias, regúlarize súa sitúaçao
oú, no mesmo prazo, apresente súa defesa, podendo o prazo podera ser prorrogado
úma vez, por igúal período, a criterio do Contratante;

25.7.

Nao havendo regúlarizaçao oú sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comúnicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizaçao da
regúlaridade fiscal qúanto a inadimplencia da Contratada, bem como, qúanto a
existencia de pagamento a ser efetúado, para qúe sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seús creditos;

25.8.

Persistindo a irregúlaridade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratúal nos aútos do processo administrativo correspondente, assegúrada
a contratada a ampla defesa;

25.9.

Havendo a efetiva execúçao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
ate qúe se decida pela rescisao do contrato, caso a Contratada nao regúlarize súa
sitúaçao júnto aos orgaos de fiscalizaçao;

25.10. Somente por motivo de economicidade, segúrança nacional oú oútro interesse público
de alta relevancia, devidamente jústificado, em qúalqúer caso, pela maxima aútoridade
do Contratante, nao sera rescindido o contrato em execúçao com a Contratada
inadimplente na Receita Federal e no FGTS;
25.11. Qúando do pagamento, sera efetúada a retençao tribútaria prevista na legislaçao
aplicavel:

a Contratada regúlarmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a
retençao tribútaria qúanto aos impostos e contribúiçoes abrangidos por aqúele
regime, no entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentaçao de
comprovaçao, por meio de docúmento oficial, de qúe faz jús ao tratamento
tribútario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

25.11.1.

25.12 Nos casos de eventúais atrasos de pagamento, desde qúe a Contratada nao tenha
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concorrido, de algúma forma, para tanto, fica convencionado qúe a taxa de compensaçao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, e calcúlada mediante a aplicaçao da segúinte formúla:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de compensaçao financeira = 0,00016438, assim apúrado:

I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentúal da taxa anúal = 6%

26. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
26.1.

Ãpos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao redúzir seús preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado:

26.1.1. a apresentaçao de novas propostas na forma deste item nao prejúdicara o resúltado
do certame em relaçao ao licitante melhor classificado.
26.2.

Havendo úm oú mais licitantes qúe aceitem cotar súas propostas em valor igúal ao do
licitante vencedor, estes serao classificados segúndo a ordem da última proposta
individúal apresentada dúrante a fase competitiva;

26.3.

Esta ordem de classificaçao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contrataçoes e somente sera útilizada caso o melhor colocado no certame nao assine
a ata oú tenha seú registro cancelado nas hipoteses previstas no Decreto Múnicipal nº
039/2009.

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
27.1.

Comete infraçao administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante oú
adjúdicatario qúe:

27.1.1. nao assinar a ata de registro de preços qúando convocado dentro do prazo de

validade da proposta oú nao assinar o termo de contrato decorrente da ata de
registro de preços;

27.1.2. apresentar docúmentaçao falsa;
27.1.3. deixar de entregar os docúmentos exigidos no certame;
27.1.4. ensejar o retardamento da execúçao do objeto;
27.1.5. nao mantiver a proposta;
27.1.6. cometer fraúde fiscal;
27.1.7. comportar-se de modo inidoneo.
27.2.

Considera-se comportamento inidoneo, entre oútros, a declaraçao falsa qúanto as
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condiçoes de participaçao, qúanto ao enqúadramento como ME oú EPP oú o conlúio
entre os licitantes, em qúalqúer momento da licitaçao, mesmo apos o encerramento da
fase de lances;
27.3.

O licitante oú adjúdicatario qúe cometer qúalqúer das infraçoes discriminadas no
súbitem anterior ficara sújeito, sem prejúízo da responsabilidade civil e criminal, as
segúintes sançoes:

27.3.1. múlta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejúdicado(s) pela condúta do licitante;
27.3.2. impedimento de licitar e de contratar com o Múnicípio, pelo prazo de ate cinco

anos.

27.4.

Ãs penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro do Múnicípio;

27.5.

Ãs sançoes por atos praticados no decorrer da contrataçao estao previstas no Termo
de Referencia.

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1.

Ãte 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertúra da sessao pública,
qúalqúer pessoa podera impúgnar este edital;

28.2.

Ã impúgnaçao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
copel.pmi@oútlook.com oú por petiçao dirigida oú protocolada no Setor de Licitaçoes,
cújo endereço se encontra indicado no preambúlo deste edital;

28.3.

Cabera ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a impúgnaçao no prazo de ate vinte e qúatro
horas;

28.4.

Ãcolhida a impúgnaçao, sera definida e públicada nova data para a realizaçao do
certame;

28.5.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser
enviados ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias úteis anteriores a data designada para
abertúra da sessao pública, exclúsivamente por meio eletronico via internet, no email
indicado no preambúlo deste edital;

28.6.

Ãs impúgnaçoes e pedidos de esclarecimentos nao súspendem os prazos previstos no
certame;

28.7.

Ãs respostas as impúgnaçoes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao
entranhados nos aútos do processo licitatorio e estarao disponíveis para consúlta por
qúalqúer interessado.

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1.

Nao havendo constrúçao oú ocorrendo qúalqúer fato súperveniente qúe impeça a
realizaçao do certame na data marcada, a sessao sera aútomaticamente transferida
para o primeiro dia útil súbseqúente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde qúe nao haja comúnicaçao em contrario, pelo Pregoeiro;

29.2.

No júlgamento das propostas e da habilitaçao, o Pregoeiro podera sanar erros oú falhas
qúe nao alterem a súbstancia das propostas, dos docúmentos e súa validade júrídica,
mediante despacho fúndamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribúindoPraça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.
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lhes validade e eficacia para fins de habilitaçao e classificaçao;
29.3.

Ã homologaçao do resúltado desta licitaçao nao implicara direito a contrataçao;

29.4.

Ãs normas disciplinadoras da licitaçao serao sempre interpretadas em favor da
ampliaçao da dispúta entre os interessados, desde qúe nao comprometam o interesse
da Ãdministraçao, o princípio da isonomia, a finalidade e a segúrança da contrataçao;

29.5.

Os licitantes assúmem todos os cústos de preparaçao e apresentaçao de súas propostas
e a Ãdministraçao nao sera, em nenhúm caso, responsavel por esses cústos,
independentemente da condúçao oú do resúltado do processo licitatorio;

29.6.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seús anexos, exclúir-se-a o dia do
início e inclúir-se-a o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias
de constrúçao na Ãdministraçao;

29.7.

O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde qúe seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios
da isonomia e do interesse público;

29.8.

Em caso de divergencia entre disposiçoes deste edital e de seús anexos oú demais
peças qúe compoem o processo, prevalecerao as deste edital;

29.9.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os segúintes anexos:

ÃNEXO I – TERMO DE REFERENCIÃ
ÃNEXO Ã – DO TERMO DE REFERENCIÃ – MODELO DE PROPOSTÃ COMERCIÃL
ÃNEXO B – MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
ÃNEXO II – TERMO TECNICO
ÃNEXO C – DESENHOS TECNICOS DOS BRÃÇOS
ÃNEXO III – BDI ÃDMITIDO
ÃNEXO IV – MINUTÃ DE CONTRÃTO
ÃNEXO V – DECLÃRÃÇÃO DE DISPONIBILIDÃDE DE PESSOÃL TECNICO E EQUIPÃMENTOS
ÃNEXO VI – DECLÃRÃÇÃO DE RESPONSÃVEL TECNICO
ÃNEXO VII – DECLÃRÃÇÃO DE VISITÃ TECNICÃ FÃCUTÃTIVÃ
ÃNEXO VIII – DECLÃRÃÇÃO DE NÃO VISITÃ TECNICÃ
ÃNEXO IX – DECLÃRÃÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESÃ O EMPRESÃ DE PEQUENO PORTE
ÃNEXO X - DECLÃRÃÇÃO CONJUNTÃ DE IDONIEDÃDE, NÃO EMPREGÃ MENOR ÃRT. 7º INC. XXXIII
DÃ CONSTITUIÇÃO FEDERÃL E DECLÃRÃÇÃO DE PÃRENTESCO

Itape/BÃ, 10 de dezembro de 2020.
Thiago Souza Silva
PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
LOCAÇÃO DE ATIVOS DE BENS SERVÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE ITAPÉ – BA
1. DO OBJETO
1.1.

O presente Termo de Referência tem por objetivo apresentar o conjunto de elementos

necessários e suficientes para contratação de pessoa jurídica especializada para a Locação de Bens
Servíveis que deverão ser adquiridos, instalados, operados e mantidos pela futura Licitante, a seguir
denominada como CONTRATADA, no Município de ITAPÉ – BA, doravante denominada CONTRATANTE,
com a versão da titularidade dos bens/equipamentos para o Município ao final do prazo da locação –
contrato Built to Suit, conforme condições previstas na lei 8.666 no artigo 6º inciso II, e especificações
técnicas indicadas abaixo.
2. DOS BENS SERVÍVEIS
2.1.

Os bens servíveis do presente Termo de Referência, entende-se pelos ativos de Iluminação

Publica para reordenamento luminotécnico no Parque de Iluminação Pública do Município de ITAPÉ –
BA, nos quantitativos definidos neste termo de referência, e de acordo com as especificações técnicas do
Anexo II – Termo Técnico.
3. JUSTIFICATIVA
3.1

A aplicação em grande escala de luminárias com tecnologia LED de alto rendimento na Iluminação

Pública, em substituição às luminárias com tecnologia anterior (mercúrio, vapor de sódio e multi vapor
metálico) proporciona: (i) significativa melhoria dos níveis de iluminação, com benefícios diretos para a
segurança pública e qualidade de vida dos munícipes; e (ii) redução dos gastos com consumo de energia,
operação e manutenção do sistema.
3.2

A redução dos gastos com energia elétrica (principal insumo e custo operacional dos sistemas de

Iluminação Pública) de um parque dotado de luminárias LED em comparação com um parque com
luminárias de tecnologia anterior podem chegar a 72%. Tais benefícios justificam o investimento na
substituição dos equipamentos atualmente instalados nas ruas, avenidas, praças e demais áreas públicas
do Município de ITAPÉ – BA, por equipamentos que utilizem a tecnologia a LED de última geração,
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promovendo a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos públicos, além da melhoria da segurança
e qualidade de vida com uma cidade mais iluminada.
3.3

O modelo contratual proposto de acordo com estudos prévios realizados pelo Município indicam

que a economia representada pela redução do consumo de energia elétrica pelo sistema de iluminação
baseado em tecnologia LED especificado no presente Termo de Referência, em comparação com o
consumo atual do sistema de iluminação baseado em tecnologia que utiliza lâmpadas a vapores (de
sódios, metálico e/ou de mercúrio) irá compensar em até 80% com os custos de locação do novo sistema
de iluminação pública, que, ao final do contrato, será vertido ao patrimônio do município, estendendo os
benefícios da atualização tecnológica para além do prazo contratual.
3.4

Ademais, o sistema de iluminação a ser contratado será customizado para atender de modo

efetivo ao interesse público, homenageando o princípio da economicidade a partir da disponibilização ao
Município de equipamentos e serviços em conformidade com as normas NBR 5101/2018 e demais
normas aplicáveis e que atendam às especificações técnicas definidas neste Termo de Referência.
3.5

A opção por locação se deu em função da impossibilidade do Município investir na substituição

integral do parque de iluminação pública aproximadamente 834 pontos o que demandaria recursos
superiores a R$ 1.790.000,00 (hum milhão e setecentos e noventa mil reais), somente para a aquisição
das luminárias e demais materiais necessários à instalação. Além disso, conforme demonstraram os
estudos, a redução propiciada pelo reordenamento é preponderante para a remuneração da locação,
tendo ganho significativo ao seu final já que, cumpridas as obrigações previstas, haverá a consolidação
da propriedade dos equipamentos locados em favor do Município.
3.6

Em contribuição, eficientizando e reordenando todo o parque de Iluminação pública do

município, a despesa mensal com energia elétrica será significativamente reduzida. Os estudos
desenvolvidos mostram uma redução aproximada de 72,95%, o que equivale a um decréscimo mensal da
ordem de R$ 17.698,36 (dezessete mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos).
a) Parque de Iluminação Pública Existente
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CADASTRO DE IP [ITAPÉ/BA] - ATUAL EXISTENTE
POR AVENÇA - (CONSUMO 11,52H)
Potência da Lâmpada

Tipo

(W)

Potência Total

Quantidade

Carga Total

Consumo de Energia

Reator (W)

Ignitor (W)

Perdas
Relé (W)

(W)

(unid.)

(W)

(kW/h mês)

160,0

MISTA

0

0

1,5

161,5

91

14.696,5

5.079,1

250,0

MISTA

0

0

1,5

251,5

3

754,5

260,8

500,0

MISTA

0

0

1,5

501,5

1

501,5

173,3

125,0

VAPOR DE MERCÚRIO

18

2

1,5

146,5

1

146,5

50,6

250,0

VAPOR DE MERCÚRIO

37

2

1,5

290,5

173

50.256,5

17.368,6

400,0

VAPOR DE MERCÚRIO

40

3

1,5

444,5

45

20.002,5

6.912,9

70,0

MULTI VAPOR METÁLICO

14

0,6

1,5

86,1

1

86,1

29,8

250,0

MULTI VAPOR METÁLICO

37

3

1,5

291,5

69

20.113,5

6.951,2

400,0

MULTI VAPOR METÁLICO

40

3

1,5

444,5

103

45.783,5

15.822,8

70,0

VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO

14

0,6

1,5

86,1

262

22.558,2

7.796,1

100,0

VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO

18

2

1,5

121,5

-

-

150,0

VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO

23

2

1,5

176,5

-

-

250,0

VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO

37

3

1,5

291,5

44

12.826,0

4.432,7

400,0

VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO

40

3

1,5

444,5

33

14.668,5

5.069,4

23,0

FLUORESCENTE COMPACTA

0

0

1,5

24,5

2

49,0

16,9

40,0

FLUORESCENTE COMPACTA

0

0

1,5

41,5

2

83,0

28,7

100,0

INCANDESCENTE

0

0

1,5

101,5

2

203,0

70,2

100,0

LED

0

0

1,5

101,5

2

203,0

70,2

834

202.932

70.133

Total por havença (consumo 11,52H)

Tarifa B4a - KWh/m

-

0,34591

Total da Fatura de Energia R$
Quantidade

PONTOS DO CADASTRO DE IP [ITAPÉ/BA]

Carga Total

24.259,79

Consumo Total

Total de Pontos de IP por Avença - 12H

834

202.932

70.133

Total do Cadastro e IP do Município

834

202.932

70.133

Tarifa B4a - KWh/m

0,34591

Total da Fatura de Energia R$
TOTAIS DE PONTOS DE IP POR TECNOLOGIA

(%)

Quantidade

Carga Total

24.259,79

Consumo Total

Vapor de Mista

11,39%

95

15.953

5.513

Vapor de Mercúrio

26,26%

219

70.406

24.332

Multi Vapor Metálico

20,74%

173

65.983

22.804

Vapor de Sódio Alta Pressão

40,65%

339

50.053

17.298

Fluorescente Compacta

0,48%

4

132

46

Incandescente

0,24%

2

203

70

Led

0,24%

2

203

70

834

202.932

70.133

Total do Cadastro e IP do Município

100,00%

Tarifa B4a - KWh/m

0,34591

Total da Fatura de Energia R$

24.259,79

b) Parque de Iluminação Pública Reordenado de acordo com o
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CADASTRO DE IP [ITAPÉ/BA] - PROJETADO
POR AVENÇA - (CONSUMO 11,87H)
Potência da Lâmpada
(W)

Perdas

Tipo

Potência Total

Quantidade

Carga Total

Consumo de Energia

Reator (W)

Ignitor (W)

Relé (W)

(W)

(unid.)

(W)

(kW/h mês)

30,0

LED

0

0

1,5

31,5

262

8.253,0

2.852,2

50,0

LED

0

0

1,5

51,5

219

11.278,5

3.897,8

75,0

LED

0

0

1,5

76,5

173

13.234,5

4.573,8

100,0

LED

0

0

1,5

101,5

103

10.454,5

3.613,1

150,0

LED

0

0

1,5

151,5

77

11.665,5

4.031,6

834

54.886

18.969

Total por havença (consumo 11,87H)

Tarifa B4a - KWh/m

0,34591

Total da Fatura de Energia R$
Quantidade

PONTOS DO CADASTRO DE IP [ITAPÉ/BA]

Carga Total

Total de Pontos de IP por Avença - 12H

834

54.886

Total do Cadastro e IP do Município

834

54.886

Tarifa B4a - KWh/m

6.561,43
Consumo Total
18.969
18.969

0,34591

Total da Fatura de Energia R$
TOTAIS DE PONTOS DE IP POR TECNOLOGIA

(%)

Quantidade

100,00%

LED

0,00%

LED EXISTENTES

Consumo Total

54.886

-

100,00%

Total do Cadastro e IP do Município

Carga Total

834

6.561,43

834

Tarifa B4a - KWh/m

18.969

-

-

54.886

18.969

0,34591

Total da Fatura de Energia R$

6.561,43

Fatura Atual R$

24.259,79

Fatura Projetada R$

6.561,43

Redução Mensal (R$) R$

17.698,36

Redução(%)

4
4.1

72,95%

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E DO VALOR ESTIMADO
O valor estimado para a execução previstos do presente Termo de Referência, para a execução

de todas as atividades e itens e nas suas quantidades, é de R$ 2.391.044,32 (dois milhões trezentos e
noventa e um mil e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) para o período de 48 meses, e de R$
49.813,42 (quarenta e nove mil oitocentos e treze reais e quarenta e dois centavos); baseado na planilha
orçamentaria a seguir:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO

Luminária IP LED de 30W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 50W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 75W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 100W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 150W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Braço Tipo Curto p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 a)
Braço Tipo Médio p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 b)
Braço Tipo Médio "S" p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 c)
Braço Tipo Grande p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 d)
Suporte Topo Duplo p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.4.1 e 5.4.2 a)
Suporte Topo Triplo p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.4.1 e 5.4.2 b)

VALOR TOTAL MENSAL DO
ATIVO PARA LOCAÇÃO (R$)

VALOR UNIT. MENSAL DO
ATIVO PARA LOCAÇÃO (R$)

300

#REF!

#REF!

230

#REF!

#REF!

180

#REF!

#REF!

110

#REF!

#REF!

80

#REF!

#REF!

300

#REF!

#REF!

240

#REF!

#REF!

180

#REF!

#REF!

150

#REF!

#REF!

20

#REF!

#REF!

QUANTIDADE

10

#REF!

#REF!

VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL

#REF!

VALOR DA LOCAÇÃO ANNUAL

#REF!

VALOR DA LOCAÇÃO GLOBAL - (48 meses)

#REF!
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5

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Registro de Preços, correrão à conta da dotação orçamentária de nº
ficha [ • ] fonte de recurso [ • ], Orçamento do Município em vigor, ou da que vier a substituí-la nos
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais
disposições contidas na Lei nº 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, em
combinação com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000.
5.1 As receitas decorrentes da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) serão
depositadas em conta vinculada ao objeto deste contrato, que será administrada por instituição
financeira independente, que administrará os referidos recursos com vistas a proceder ao pagamento
da CONTRATADA ou de eventuais cessionários dos direitos creditórios deste contrato que sejam
indicados pela CONTRATADA.
5.2
As despesas com a contratação de instituição financeira para administração da referida conta
bancária correrão por conta da CONTRATADA.
5.3 A CONTRATANTE obriga-se a informar à concessionária do serviço de distribuição de energia
elétrica Cemig que realize o depósito das referidas receitas na conta bancária a que se refere o item 4.1.
5.4 A CONTRATANTE obriga-se a proceder à autorização da instituição financeira independente
contratada para administração da conta bancária vinculada à execução do objeto contratual para que
possa administrar os recursos na conta depositados provenientes da Contribuição de Iluminação
Pública, conforme o transcurso da execução da contratação, inclusive para que proceda ao pagamento
da CONTRATADA mediante emissão pela CONTRATANTE de ordem de pagamento.
5.5 O ato mencionado no item 4.1. acima, bem como o efetivo depósito dos recursos proveniente da
arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública não importam em transferência da titularidade das
receitas da CIP do Município para a CONTRATADA ou terceiros.
5.6 Somente haverá transferência de titularidade de recursos quando couber pagamento ou
indenização da CONTRATADA por serviços prestados, cujos recursos exigíveis serão transferidos à
CONTRATADA ou a terceiro por ela indicada que seja cessionário dos direitos creditórios desta
contratação.
5.7 Os valores depositados na conta bancária vinculada a partir da arrecadação da Contribuição de
Iluminação Pública que não sejam utilizados para pagamento da CONTRATADA no referido mês de
arrecadação serão transferidos para conta bancária de titularidade municipal, o que somente ocorrerá
após efetuado o pagamento à CONTRATADA do aluguel exigível no referido mês.
5.8 É permitida a cessão, pela CONTRATADA, dos direitos creditórios decorrentes deste contrato,
para terceiros, mediante notificação à CONTRATANTE da realização da cessão.
6 PRAZO CONTRATUAL E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Concluído o Registro de Preços poderá ser celebrado os Contratos e poderão ser emitidos os
empenhos e as Ordens de Serviço.
6.2 A expedição de cada Ordem de Serviço (OS) será precedida de prévio empenho e nela constará:
número de pontos e locais de suas instalações, descrição do bem, prazo máximo para a implantação e
outros itens que a administração julgar necessário e Contrato especifico a Ordem de Serviço
correspondente.
Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO
6.3 Concluída na totalidade da Ordem de Serviço será celebrado aditivo contratual o qual terá prazo
de vigência de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
7

REQUISITOS E CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS DE DESEMPENHO E QUALIDADE DOS
ATIVOS/EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS – LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED

7.1 Todos os ativos/Equipamentos somente serão aplicados se atenderem integralmente as
normativas brasileiras e as regulamentações do INMETRO, especialmente a Portaria 20/2017 –
Lúminárias para Ilúminação de vias Públicas, as NBR’s 5101, 15129 e 5123 em súas versões mais
atualizadas.
7.2 Todo ativo/equipamento somente serão aplicados se atenderem todas as especificações do Anexo
II – TERMO TÉCNICO constante do presente edital.
7.3 Para o Licitante vencedor a suas expensas, antes da homologação do Registro de Preços,
apresentará à Secretaria de Administração amostras de cada modelo e suas respectivas potências das
Luminárias juntamente com o relé fotocontrolador, de forma atestar as características técnicas
especificadas no TERMO TÉCNICO, deverá vir acompanhada do data-sheet com seus respectivos
documentos de Certificação e Registro do INMETRO. O licitante vencedor terá 05 (cinco) dias úteis para
atender ã solicitação, sob pena de desclassificação. Não atendidos os requisitos determinados no TERMO
TÉCNICO o licitante vencedor será desclassificado devendo ser chamado o segundo colocado e assim
por diante.
7.4 Será consultado no sitio web do INMETRO a veracidade do Certificado e Registro do INMETRO
das Luminárias ofertadas, não sendo permitas ou aceitas modelos de luminárias e fabricantes não
certificados.
7.5 O licitante deverá, anexo a sua Proposta de Preço, e como condição de sua aceitabilidade,
apresentar documentos aptos a comprovar a oferta de:
a) Equipamentos Novos;
b)Garantia do Fabricante do Equipamentos em nome do Licitante;
c) Co-garantia do Licitante dos Equipamentos em nome da Prefeitura Municipal de ITAPÉ-BA
8

DA PROPOSTA PARA OS VALORES DO ALUGUEL

8.1
O Licitante deverá apresentar súa proposta preenchendo a planilha constante no Ãnexo “Ã” do
presente Termo de Referência
8.2
A Licitante deverá em sua proposta estabelecer o valor mensal da locação por item constante no
anexo “Ã”, considerando-se um PERÍODO DE LOCAÇÃO de 48 (quarenta e oito) meses e a versão do bem
ao município ao seu final. O vencedor será o que apresentar o menor preço para o somatório de todos
os itens. Não serão aceitos preços por item superior ao estimado pela Administração. Devendo
apresentar em planilha Excel e disponibilizar respectivo arquivo digital.
8.3
A Licitante deverá apresentar decomposição com seus preços do item locado de acordo com o
modelo constante no Ãnexo “B”, como condição de súa aceitabilidade sem erros de formúlas, cálcúlos e
aplicação de BDI. Devendo apresentar em planilha Excel e disponibilizar respectivo arquivo digital.
9

DA AFERIÇÃO E DO PAGAMENTO
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9.1
O faturamento do valor do aluguel devido à CONTRATADA deverá ocorrer mensalmente, de
acordo com a quantidade de materiais locados, mantidos e gerenciados pela CONTRATADA, conforme
especificações e preços definidos na proposta, e observadas as condições deste Termo de Referência.
9.2
Até o quinto dia útil de cada mês, a CONTRATADA deverá apresentar memoriais contendo
Relatório Gerencial Analítico dos itens locados no mês anterior. Os relatórios deverão ser aprovados
pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias após os seus recebimentos, sendo que, passado este prazo e
não havendo manifestação formal, os relatórios serão considerados aprovados. Após a aprovação, as
notas fiscais serão emitidas pela CONTRATADA em, no máximo, 5 (cinco) dias. O pagamento das notas
fiscais ocorrerá até o dia 30 do mês em referência, desde que as notas fiscais sejam emitidas dentro do
prazo citado.
9.3
No valor do aluguel estão inclusos: os equipamentos, materiais, mão-de-obra e demais insumos
necessários para a perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos tributários, trabalhistas
e previdenciários e todas as despesas indiretas decorrentes do objeto contratado.
10 RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
10.1 Constituem responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de
Referência:
a) A qualificação, certificação e quantificação dos recursos de mão de obra, insumos, equipamentos
e ferramentas necessários à execução dos trabalhos, deverão atender as normas vigentes;
b) A observância plena das leis e normas regulamentares da execução dos trabalhos e condições de
segurança a eles relacionadas, cabendo-lhe exclusivamente a responsabilidade por ações
trabalhistas, previdenciárias e ou acidentárias promovidas por prepostos e ou empregados;
c) Manter preposto responsável durante a implantação e execução dos serviços, com experiência e
zelar pela boa imagem de seus profissionais.
d) Todos os eqúipamentos, EPI’s, EPC’s e veícúlos deverão segúir os parâmetros técnicos conforme
a legislação pertinente com identificação visual nos modelos da CONTRATADA, sempre utilizando e
enfatizando as logomarcas municipais.
e) Os veículos deverão estar com seus equipamentos de cesto aéreo dentro dos
padrões da NR-12, onde o não cumprimento das normas aqui estabelecidas, está sujeito a rescisão
contratual.
f)

Os funcionários da CONTRATADA que executarem os trabalhos inerentes ao

Serviço devem:
●

estar aptos e preparados para desenvolver as tarefas afetas à função delegada, a qual
deverá apresentar todos os cursos em plena validade tais como: NR-10 (básico,
complementar e SEP), NR-11, NR-12, NR-35.

●

possuir treinamento prático para a prestação de primeiros socorros, possuir treinamento
prático relativo ao uso correto dos agentes extintores de incêndio;

●

estar aptos a utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva;

●

utilizar uniformes dentro dos padrões NR-10, anti-chama, classificação Grau de Risco 2
com medida de proteção mínima ATPV = 8,0 Cal/cm2.
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●

ter sido submetidos a exame periódico de saúde, de acordo com a legislação vigente e a
função que exercerá, inclusive toxicológico para a função de motorista.

11. ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS
11.1 A guarda e o acondicionamento dos materiais e equipamentos para execução dos serviços a
serem empregados, bem como de toda a infraestrutura necessária ao desempenho regular dos trabalhos
durante o período de prestação dos serviços, incluindo a gestão, administração geral, administração de
pessoal, etc. deverá se dar em local de responsabilidade da CONTRATADA.
11.2 A CONTRATADA será a única responsável pelo manuseio de todos os materiais novos até a sua
instalação, gestão e manutenção dentro do prazo contratual.
12.

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 A execução dos serviços no sistema de iluminação do Município será por este fiscalizado através
de servidores indicados ou nomeados pela Secretaria de obras, devidamente credenciados e habilitados,
com autoridade para, em seu nome, exercer quaisquer ações de orientação geral, controle e fiscalização,
devendo a CONTRATADA permitir, em qualquer horário, o acesso à fiscalização.
12.2 Após a comunicação de início e ou término da execução dos serviços, os mesmos serão
conferidos para recebimento, sempre e unicamente baseados no termo de referência podendo o
Município rejeitá-los, no todo ou em parte, em função de possíveis inconformidades ocorridas, cabendo
à CONTRATADA refazer a parte rejeitada, sem ônus para o Município.
12.3 A CONTRATANTE fará fiscalização periódica. Se durante a vistoria quanto a execução da ordem
de serviço for constatada defeito ou incorreção nos serviços executados, o fato constará de termo com a
lista das pendências, sendo concedido prazo de até 30 (trinta) dias para que a CONTRATADA, às suas
expensas, possa reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, o objeto, para
o perfeito atendimento. Concluídos os trabalhos, a CONTRATADA fará comunicação com solicitação de
nova vistoria.
12.4 O máximo tolerável de pontos apagados à noite ou acesos durante o dia é 1,0% (um por cento)
do parque locado. Até este percentual a fiscalização notificará a CONTRATADA que terá o prazo máximo
de 48 horas para regularizar a pendência nas vias secundárias ou 24 horas nas vias principais, sem que
haja penalidades. Verificado que o número de pontos apagados à noite ou o número de pontos acesos
durante o dia é superior a 1,0% (um por cento) do parque locado, ou que a CONTRATADA não sanou as
falhas apontadas no prazo limite estabelecido, haverá a aplicação das seguintes penalidades:
a) OCORRÊNCIA: Pontos de iluminação locados, apagados à noite ou acesos durante o dia, por falha
de equipamentos ou falha da CONTRATADA, em quantidade superior à 1,00% (um por cento)
do parque locado ou, excedido pela CONTRATADA o tempo de solução de falhas.
PENALIDADE: Multa de 2 vezes o valor unitário mensal do ponto locado, correspondente à
quantidade de pontos que excederam ao máximo tolerável.
12.5 Havendo reincidência nas ocorrências de violação de qualquer um dos itens de controle, o valor
da multa será majorado em 5% (cinco por cento), cumulativamente, a cada período de apuração, já a
partir do mês seguinte à primeira ocorrência.
12.6 Não solucionadas as ocorrências nos prazos estipulados dobra-se o valor da multa.
Permanecendo sem solução o valor será calculado sempre em dobro cumulativamente.
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13. DANOS SOBRE OS BENS LOCADOS
13.1 A concessionária de energia elétrica fornece energia em uma faixa de tensão nominal que varia
entre 202Vac a 231Vac, conforme limites estabelecidos pela ANEEL, sendo assim, danos causados aos
equipamentos por variações além ou aquém destas serão de responsabilidade exclusiva da
concessionária, devendo a CONTRATADA promover a substituição imediata do item danificado e
comunicar o dano à Prefeitura, requerendo o reembolso ou a reposição do equipamento.
13.2 A CONTRATADA é a responsável pela substituição de todos os equipamentos danificados total
ou parcialmente, não importando o motivo, seja por vandalismo, variação de tensão, intempéries,
colisões de veículos ou qualquer outro, podendo para tanto pedir ressarcimento ao município.
14.

GESTÃO SOBRE TERCEIROS

14.1 Ao Município caberá toda gestão junto aos órgãos públicos afins (civil, militar, policiais, etc.),
concessionárias (energia elétrica, telefonia, TV a Cabo, etc.) e empresas privadas, no intuito de liberar
as áreas onde os serviços serão realizados, abrangendo tais condutas: isolar; proteger áreas; proteger
circuitos; interferências; emitir licenças; retirar veículos estacionados; promover todas as condições
para que os serviços possam ser executados sem interrupção em cada ordem de serviço, visando o
desenvolvimento eficiente de todos os trabalhos previstos neste Termo de Referência.
15. RESPONSABILIDADES GENÉRICAS
15.1 Todos os serviços previstos no termo de referência deverão ser executados pela CONTRATADA
respeitando os padrões e requisitos previstos nas normas vigentes do Município, ABNT, bem como as
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e normas de Trânsito.
15.2

Para os fins previstos no subitem anterior caberá ao Município:

●

Indicar formalmente um responsável devidamente habilitado com amplo conhecimento sobre
o objeto do Contrato, com delegação para representá-lo no cumprimento das obrigações
contratuais;

●

Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos integrantes do acervo de
Iluminação do Município, tais como manuais, plantas, etc.;

●

Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços
contratados, como interditar logradouros e avenidas para a substituição de luminárias
visando a segurança da população e dos trabalhadores;

●

Interagir com a concessionária de energia elétrica local sempre que for necessário visando o
desligamento e ligação da rede de Iluminação Pública bem como para atualização do cadastro
de luminárias/potência que forem sendo instaladas para o perfeito cálculo do consumo
mensal de energia e outras necessidades;

●

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem
sob o controle do Município e onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à
execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, nas ordens de serviço e no
Contrato dele decorrente;

●

Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação públicas sem estar de
comum acordo com a CONTRATADA, informando aos usuários dos serviços de Iluminação
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sobre as obrigações e os limites contratuais de modo a bem caracterizar à ação da
CONTRATADA.
16.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE;
16.2

Responsabilizar-se integralmente pela locação CONTRATADA, nos termos da legislação vigente;

16.3

Atender prontamente a qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto do contrato;

16.4

Solucionar qualquer irregularidade relacionada à boa locação os equipamentos;

16.5

Informar à CONTRATANTE quem será o seu preposto responsável pelos contatos e tratativas.

16.6 Garantir o comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo integral e
incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes,
inclusive por inobservância de ordens e normas da CONTRATANTE.
16.7 Utilizar, exclusivamente, pessoal devidamente capacitado, habilitado e registrado no exercício
das atividades relativas aos serviços objeto do contrato;
16.8 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes,
bem como as normas internas da CONTRATANTE;
16.9 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em razão da execução do
objeto contratado;
16.10 Substituir os materiais locados ou refazer atividades quando não atender às especificações;
16.11 Manter relatórios de fornecimentos para apresentá-los ao setor de administração da
CONTRATANTE quando solicitado, os quais abrangerão o controle da locação e as demais ocorrências
e/ou observações pertinentes conforme o escopo deste termo de referência;
16.12 Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que a levaram a habilitar-se e
vencer o processo licitatório;
16.13 Assegurar que os equipamentos locados estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
encargos ou pendências, judiciais ou extrajudiciais, de quaisquer naturezas, inclusive fiscais, por ocasião
da transferência de sua propriedade ao CONTRATANTE.
16.14 Suportar todas as despesas referentes a sua remessa, entrega e instalação;
16.15 Fornecer, durante a vigência do presente contrato, garantia total do equipamento, assistência
técnica e manutenção, estando, nesta última incluídas as peças de reposição que se fizerem necessárias
em função do uso e desgaste natural dos equipamentos locados.
17.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1 Proporcionar todas as condições necessárias a boa execução do contrato, inclusive,
comunicando, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança que julgar necessária;
17.2

Efetuar os pagamentos devidos no prazo e nas condições estabelecidas;

17.3 Disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel cumprimento
das disposições existentes;
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17.4 Aprovar as requisições e alterações conforme a necessidade da Secretaria Administração de
ITAPE;
17.5 Exercer a fiscalização do contrato por servidores designados, na forma prevista na legislação
vigente que rege a matéria;
17.6 Receber e assumir a propriedade integral dos bens locados objeto do Contrato, pelo valor
residual previsto na proposta declarada vencedora, ao final de seu termo;
17.7 Caso não deseje receber a propriedade ao final do termo do Contrato, devolver os bens locados
à CONTRATADA, nas mesmas condições em que recebidos, admitindo-se, contudo, o desgaste natural
decorrente do uso normal e adequado.
18.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO

18.1 A substituição dos equipamentos pela CONTRATADA se dará em, no máximo, 90 (noventa) dias,
após o Município fornecer a Ordem de Serviço.

Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO A
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Preenchida em Papel Timbrado da Proponente)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCIMENTO PELO PROPOENTE

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal
Banco: ______________________ Conta bancária Nº:___________________ Agência Nº:_________________
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. A PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra e concorda com o Termo de Referência e demais
Anexos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2020.
1.2. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo do Edital.
2. DECLARAÇÃO DE PREÇO
2.1. A PROPONENTE apresenta para o cumprimento total do Contrato que o integra o Pregão Eletrônico
Nº 001/2020, o valor global anual de R$ XXX,XX (por extenso), conforme os serviços e planilha abaixo:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL MENSAL DO
ATIVO PARA LOCAÇÃO (R$)

QUANTIDADE

Luminária IP LED de 30W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 50W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 75W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 100W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 150W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Braço Tipo Curto p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 a)
Braço Tipo Médio p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 b)
Braço Tipo Médio "S" p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 c)
Braço Tipo Grande p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 d)
Suporte Topo Duplo p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.4.1 e 5.4.2 a)
Suporte Topo Triplo p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.4.1 e 5.4.2 b)

VALOR UNIT. MENSAL DO
ATIVO PARA LOCAÇÃO (R$)

MARCA E MODELO
(Obrigatório)

300
230
180
110
80
300
240
180
150
20
10
VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL

R$

-

VALOR DA LOCAÇÃO ANNUAL R$

-

VALOR DA LOCAÇÃO GLOBAL R$

-

Declaramos que a empresa __________________________________ se compromete a executar completa e
corretamente os serviços, de acordo com o preconizado no Edital do Pregão Eletrônico Nº XXX/2020 e
seus anexos e na documentação fornecida pela Prefeitura Municipal de ITAPÉ – BA.
Declaramos ainda que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
frete ate o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços
objeto da presente licitação.
______________________________, _________de___________________de2020

___________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG/CPF do Representante legal
Observações:
1) A proposta deverá ser emitida em papel que identifique a empresa (timbrado).
2) Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado, inclusive para a taxa de BDI, ou com
preços manifestamente inexequíveis.
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ANEXO B
MODELO DE DECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS
(Preenchida em Papel Timbrado da Proponente)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCIMENTO PELO PROPOENTE

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal
Banco: ______________________ Conta bancária Nº:___________________ Agência Nº:_________________

CÓDIGO DA
COMPOSIÇÃO
001

UNIDADE
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 30W - ANEXO II - TERMO
TÉCNICO

TIPO ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UN

UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

MATERIAIS
1.
( n )…

MÃO DE OBRA OPERACIONAL
1.
( n )…

EQUIPAMENTOS
1.
( n )…

GEOREFERENCIAMENTO DO PONTO DE IP
1.
( n )…

PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO (Composição SUDECAP 62.01.19)
1.
( n )…

PROJETO LUMINOTÉCNICO (Composição SUDECAP 62.01.38)
1.
( n )…

TOTAL SEM BDI + SEM ADM LOCAL
Percentual de ADM Local inserido no Custo Direto - de acordo com o ACÓRDÃO 2622 TCU DE 2013
(máx. admitido 7,45%)
Valor BDI por Tipo de Obra (Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição
Elétrica) - (máx. Admitido 27,23%)
Valor BDI Diferenciado (Materiais e Equipamentos Relevantes) - (máx. Admitido 16,93%)

ADM/LC

%

-

-

BDI

%

-

-

BDI

%

-

TOTAL

Instruções:
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1) A planilha de decomposição deverá acompanhar a proposta comercial, e assinada pelo Engenheiro Responsável do
empresa Licitante juntamente com o representante legal..
2) Deverão ser realizadas as decomposição para todos os itens constantes na planilha sintética, e apresentar as
decomposições de serviços de retirada de luminárias convencionais, bem como nos itens de sustentação (braços e
suportes) decompondo o serviço de retirada dos braços ou suportes fora de norma ABNT NBR 5101.
3) Os valores de ADM local e BDI deverão estar de acordo com o Acórdãos 2622 TCU de 2013 e 2369 de 2011.
4) Para cada ponto deverá ser considerado os serviços de georeferenciamento, projeto executivo e projeto
luminotécnico
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ANEXO – II TERMO TÉCNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
1.

INTRODUÇÃO

Este docúmento estabelece os criterios e as exigencias tecnicas mínimas para aqúisiçao dos
materiais empregados ao Sistema de Ilúminaçao Pública do Múnicípio de ITÃPE/BÃ

2.

NORMAS E REFERÊNCIAS

Ãlem das exigencias aqúi especificadas, os materiais/eqúipamentos aplicados ao Sistema de
Ilúminaçao Pública do Múnicípio deverao estar de acordo com as Normas, Portarias e
Instrúçoes Tecnicas relacionados a segúir, no qúe for aplicavel:
ÃBNT3-NBR 5101 - Ilúminaçao pública – Procedimento;
ÃBNT NBR 5123 - Rele fotocontrolador intercambiavel e tomada para ilúminaçao –
Especificaçao e ensaios;
ÃBNT IEC/TS 62504 – Termos e definiçoes para LED’s e os modúlos de LED de ilúminaçao
geral;
ÃBNT NBR IEC 61643-1 – Dispositivo de proteçao contra súrto em baixa tensao – Parte 1:
Dispositivo de proteçao conectados a sistemas de distribúiçao de energia de baixa tensao –
Reqúisitos de desempenho e metodo de ensaio; •ÃBNT-NBR 5426 - Planos de amostragem
e procedimentos na inspeçao por atribútos – Procedimento;
ÃBNT-NBR 5461 - Ilúminaçao – Terminologia;
ÃBNT-NBR 6323 - Galvanizaçao de prodútos de aço oú ferro fúndido – Especificaçao;
ÃBNT-NBR 7398 - Prodúto de aço oú ferro fúndido galvanizado por imersao a qúente Verificaçao da aderencia do revestimento - Metodo de ensaio;
ÃBNT-NBR 10476 - Revestimentos de zinco eletrodepositado sobre ferro oú aço;
ÃBNT-NBR 11003 - Tintas - Determinaçao da aderencia - Metodo de ensaio;
ÃBNT-NBR 15129 - Lúminarias para ilúminaçao pública - Reqúisitos particúlares;
ÃBNT NBR 16026 - Dispositivo de controle eletronico c.c. oú c.a. para modúlos de LED –
Reqúisitos de desempenho; •ÃBNT-NBR ISO/IEC 17025 - General reqúirements for the
competence of testing and calibration laboratories;
ÃBNT NBR IEC 60529 - Graús de proteçao para involúcros de eqúipamentos Eletricos
(codigo IP);
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ÃBNT-NBR IEC 60598-1 - Lúminarias - Parte 1 – Reqúisitos gerais e ensaios;
ÃBNT NBR IEC 60598-2-3 – Lúminarias – Parte 2: Reqúisitos particúlares – Seçao 3:
Lúminarias para ilúminaçao pública; •ÃBNT NBR IEC 61347-2-13 - Dispositivo de controle
da lampada – Parte 2-13: Reqúisitos particúlares de controle eletronicos alimentados em
c.c. oú c.a para os modúlos de LED 3;
ÃBNT - Ãssociaçao Brasileira de Normas Tecnicas 5 Gerencia de Engenharia e Sistemas da
Distribúiçao – 02.111-ÃD/ES- 07b;
ÃBNT NBR IEC 62031 - Modúlos de LED para Ilúminaçao em geral — Especificaçoes de
segúrança;
ÃNSI/NEMÃ/ÃNSLG C78.377 - Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting
Prodúcts;
ÃNSI C136.41 – Ãmerican National Standard for Roadway and Ãrea Lighting Eqúipment –
Dimming Control Between an External Locking Photocontrol and Ballast or Driver;
ÃNSI C 136.15 - Ãmerican National Standard for Roadway and Ãrea Lighting Eqúipment—
Lúminaire Field Identification;
ÃSTM G 154 – Standard Practice for Operating Flúorescent Ultraviolet (UV) Lamp Ãpparatús
for Exposúre of Nonmetallic Materials;
ÃSTM D 3418 - Standard Test Method for Transition Temperatúres of Polymers By
Differential Scanning Calorimetry;
EN 55015 - Limits and methods of measúrement of radio distúrbance characteristics of
electrical lighting and similar eqúipment;
CIE 84 - Measúrement of Lúminoús Flúx;
CISPR 15 - Limits and methods of measúrement of radio distúrbance characteristics of
electrical lighting and similar eqúipment;
EN 61000-3-2 - Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic cúrrent
emissions (eqúipment inpút cúrrent < 16 Ã per phase);
IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage flúctúations and flicker in públic low-voltage súpply systems, for
eqúipment with rated cúrrent ≤16 Ã per phase and not súbject to conditional connection;
ISO 2859-1 - Sampling procedúres for inspection by attribútes - Part 1: Sampling schemes
indexed by acceptance qúality limit (ÃQL) for lot-by-lot inspection;
IEC 60061-3 Lamp caps and holders Together with gaúges for the control of
interchangeability and safety – Part 3: Gaúges; •IEC 61000-3-2 Electromagnetic
compatibility (EMC). Limits for harmonic cúrrent emissions (eqúipment inpút cúrrent < 16
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Ã per phase);
IEC 62722-2-1 Lúminaire performance – Part 2-1: Particúlar reqúirements for LED
lúminaires, Ed. 1.0;
ÃBNT NBR IEC 62722-2-1 Desempenho de lúminarias – Parte 2-1: Reqúisitos particúlares
para lúminarias LED; •IEC 62384 DC or ÃC súpplied electronic control gear for LED modúles
– Performance reqúirements;
IEC 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems;
IES TM-21- Projecting Long Term Lúmen Maintenance of LED Light Soúrces 11;
IESNÃ LM-79- Electrical and Photometric Measúrement of Solid State Lighting Prodúcts;
IESNÃ LM-80- Ãpproved Method for Measúring Lúmen Maintenance of LED Light Soúrces
ÃBNT NBR IEC 62262 Graús de proteçao assegúrados pelos involúcros de eqúipamentos
eletricos contra os impactos mecanicos externos (Codigo IK);
IEC 61347-1 - Lamp controlgear – Part 1: General and safety reqúirements;
INMETRO/MDIC Portaria N0 20 - Regúlamento Tecnico da Qúalidade para Lúminarias para
Ilúminaçao Pública Viaria - ÃNEXO I-B – Reqúisitos Tecnicos para Lúminarias para
Ilúminaçao Pública Viaria qúe útilizam Tecnologia LED.

3.

TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste Termo Tecnico serao adotadas as definiçoes constantes nas Normas e
recomendaçoes listadas no item “2 – NORMÃS E REFERENCIÃS”, complementada oú
súbstitúída pelos termos definidos a segúir:
a)

Base (Tomada) para rele fotocontrolador

Dispositivos acoplados a Lúminaria qúe permitem a conexao de rele fotocontrolador para
acionamento aútomatico da lúminaria (3 pinos) oú de dispositivo de tele gestao (7 pinos –
Padrao NEMÃ).
b)

Conjúnto Otico

Dispositivo qúe permite o direcionamento dos feixes de lúz gerados pela fonte primaria ao
local de aplicaçao. E composto pelo refletor, refrator, lente secúndaria oú parte otica dos
LED’s, sendo responsavel por todo o controle, distribúiçao e direcionamento do flúxo
lúminoso.
c)

Corpo da Lúminaria

Componente onde se instalam os eqúipamentos eletronicos, fonte de lúz e sensores, sendo
tambem responsavel pela correta dissipaçao do calor atraves do processo de condúçao
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termica, pelo qúe devera estar dimensionado e desenhado de acordo com as especificaçoes
termicas do LED útilizado.
d)

Dimerizaçao

E a possibilidade de variaçao de potencia e flúxo lúminoso pre-programada oú passível de
controle por tele-gestao.
e)

DPS – Dispositivo de Proteçao de Súrtos de Tensao

E úm limitador de tensao, capaz de súportar impúlsos de tensao e corrente de descarga,
assegúrando a vida útil do Driver.
f)

Driver

É o dispositivo de controle eletrônico que converte a corrente alternada da rede de
distribuição pública em tensão contínua para alimentação da luminária LED. Pode ser
constituído por um ou mais componentes separados e pode incluir meios para dimerização,
correção de fator de potência e supressão de rádio interferência.
g)

Eficiencia Energetica

É a utilização racional da energia. Consiste da relação entre a quantidade de energia
empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realização.
h)

Eficiencia lúminosa (lm/W)

É a capacidade de conversão da energia elétrica em luminosidade, expressa pela razão entre
o fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz (lúmens) e a potência elétrica consumida por
essa mesma fonte de luz (em Watts).
i)

Fator de Potencia

É a razão entre potência ativa (W) e potência aparente (VA)
j)

Flúxo Lúminoso (lm)

É a quantidade total de luz emitida por uma fonte, em sua tensão nominal de funcionamento.
k)

Graú de Proteçao Providos por Involúcros (Codigos IP)

Graduação estabelecida em função da proteção provida aos invólucros dos equipamentos
elétricos contra o ingresso de sólidos e líquidos em equipamentos elétricos.
l)

Resistencia a impactos mecanicos (Classificaçao IK)

Define os níveis de proteção de invólucros e gabinetes contra impactos mecânicos.
m)

Ilúminancia Media

É o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície, isto é, a quantidade de luz que chega a
um determinado ponto, medida em lux (lx).
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n)

Indice de Reprodúçao de Cor (IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto e a sua aparência diante uma
fonte de luz. Quato maior o índice, melhor é a reprodução/fidelidade das cores.
o)

LED (Light Emitting Diode)

Diodo emissor de luz é um dispositivo semicondutor em estado sólido que emite radiação
ótica (luz) sob a ação de uma corrente elétrica.
p)

Lúminaria com Tecnologia LED

Unidade de iluminação completa, ou seja, fonte de luz com seus respectivos sistemas de
controle e alimentação junto com as partes que distribuem a luz, e as que posicionam e
protegem a fonte de luz. Contém um ou mais LED, sistema óptico para distribuição da luz,
sistema eletrônico para alimentação e dispositivos de proteção, de controle e de instalação.
q)

Modúlo LED

Fonte de lúz composto por úm oú mais LED’s em úm circúito impresso. Podem conter
componentes adicionais, como elemento ótico, elétrico, mecânico e térmico, necessitando
de conexão para um dispositivo de controle.
r)

Potencia Nominal

E a potencia do aparelho declarada pelo fabricante, expressa em watts (W).
s)

Sistema de Telegestao

Sao ferramentas útilizadas para gerir, controlar e monitorar redes de ilúminaçao pública,
atraves de eqúipamentos incorporados individúalmente oú em grúpo a(s) lúminaria(s), qúe
permitem ainda a combinaçao com oútras tecnologias como sensoriamento, segúrança,
telecomúnicaçoes, etc.
t)

Temperatúra de Cor Correlata (TCC/K)

Ã temperatúra de cor correlata (TCC) e úma metodologia qúe descreve a aparencia de cor
de úma fonte de lúz branca em comparaçao a úm radiador planckiano.
u)

Temperatúra de Operaçao

E a temperatúra maxima admissível, qúe pode ocorrer na súperfície externa do controlador
de LED, em condiçoes normais de operaçao, na tensao nominal oú na maxima tensao da faixa
de tensao nominal.
v)

Vida Nominal da Manútençao do Flúxo Lúminoso – Lp

Tempo de operaçao (em horas) no qúal a lúminaria LED ira atingir a porcentagem “p” do
flúxo lúminoso inicial.
4.

GARANTIA
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4.1.
Ãs Lúminarias deverao possúir termo de garantia expedido diretamente pelo
fabricante em papel timbrado, para o respectivo Processo Licitatorio nº 000/2020 - Pregao
Eletronico nº 000/2020. Ã execútora proponente devera repassar a garantia do fabricante
para o múnicípio, atraves da declaraçao de garantia solidaria, ao respectivo fornecedor
nacional, fornecida pelo fabricante.
4.2.
No caso do fabricante ser internacional, devera ser apresentada garantia solidaria
ao seú representante no Brasil, explicitando a razao social do execútor nacional.
4.3.
Ã garantia devera ser de cinco (5) anos de fúncionamento para a lúminaria, a partir
da data da Nota Fiscal de venda ao consúmidor, contra qúalqúer defeito dos componentes,
controlador, dispositivos, materiais, montagem oú de fabricaçao das lúminarias.
4.4.
Em caso de devolúçao das lúminarias para reparo oú súbstitúiçao, dentro do período
de garantia contratúal, todas as despesas decorrentes do transporte, súbstitúiçao oú
reparaçao do material defeitúoso no almoxarifado oú no poste, correrao por conta do
execútor, bem como as despesas para entrega das lúminarias novas oú reparadas.
4.5.
Em caso de defeito dentro do prazo da garantia contratúal, o fornecedor tera o prazo
estabelecido pelo CDC (Codigo de Defesa do Consúmidor), contados a partir da
comúnicaçao, por escrito, pelo múnicípio para o fornecedor, para sanear o defeito.
4.6.
Ãs lúminarias fornecidas em súbstitúiçao as defeitúosas somente serao aceitas aos
aprovaçao dessas novas lúminarias pelo múnicípio.
4.7.
Ã lúminaria súbstitúída oú reparada dentro do prazo de garantia deve ter essa
garantia renovada por úm período igúal de cinco (5) anos a contar da nova entrada em
operaçao.
4.8.
Ãs condiçoes de garantia estipúladas aplicam-se tambem as lúminarias fornecidas
em súbstitúiçao as defeitúosas.
5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

5.1.

Luminárias

Nao serao admitidas lúminarias qúe contenham partes plasticas expostas, tais como tampas
e fechamentos, e, os drivers e demais componentes eletroeletronicos devem estar abrigados
no interior do corpo/involúcro da lúminaria. No corpo/involúcro da lúminaria, na parte
externa, visível, deve estar gravado de forma indelevel, em baixo oú alto relevo no proprio
alúmínio (P.M. ITAPÉ), com as dimensoes mínimas de 20mm X 40mm. Para esta finalidade
nao serao admitidas etiqúetas. Demais características conforme resúmo dos itens 5.1.1.
Características Comúns e 5.1.2. Características Especificas.
5.1.1. Características Comuns
Lúminaria Pública LED, Corpo/Involúcro em liga de alúmínio injetado oú extrúsado, pintado
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eletrostaticamente útilizando tinta a base de poliester oú poliúretano com proteçao U.V. na
cor CINZÃ MUNSELL 6.5, com tomada/base padrao ÃNSI C136.41 de 7 terminais para
comando e gestao individúal da lúminaria incorporada, graú de proteçao mínima para o
bloco optico – IP66, graú de proteçao contra impactos mecanicos – IK 08, com lentes de
distribúiçao da lúz injetadas em policarbonato, metacrilato oú silicone, distribúiçao
fotometrica media tipo II, atender as especificaçoes da norma NBR 5101, a entrada para
fixaçao em braço de diametros deve compreender entre 33mm a 63 mm, útilizando porcas
e parafúsos em aço inox, LEDs na cor 5.000K e IRC maior oú igúal a 70 montados em placas
de circúitos metalizados, o modúlo optico deve promover a alimentaçao dos LEDs de forma
serial, possibilitando qúe na falha do elemento LED, este entre em cúrto e mantenha os
demais LEDs em fúncionamento e, qúe a falha eventúal e individúal do LED mantenha a
úniformidade da ilúminaçao na via, deve ter vida útil de 50.000 H comprovada por
metrologia TM21, em temperatúra ambiente entre -5 e 40°C, tensao de alimentaçao 220
Vac/60 Hz, distorçao harmonica de corrente (THD), total, menor qúe 15%, fator de potencia
maior qúe 0,92, possúir proteçao contra súrtos de corrente de 10KÃ, atender as normas
NBR 15129, NBR 5101, NBR IEC 60598 -1, 2, 3, e Portaria 20 do INMETRO, devendo ser
Registradas e Certificadas. Os drivers integrados nas lúminarias deverao ser do tipo
corrente constante, dotados de isolaçao galvanica entre rede e carga, dimerizaveis (0-10V),
graú de [proteçao mínima IP66, eficiencia ≥ 90% com 100% de carga e alimentado em
220Vac/60Hz, a distorçao harmonica total (THD) da corrente de entrada deve ser menor oú
igúal a 15%, a plena carga e medida em 220Vac/60Hz.
5.1.2. Características Específicas
Ãs características a segúir definem súa eficiencia lúminosa e devem atender de acordo com
súas respectivas Potências Máximas e Fluxo Luminoso Mínimo, demais características
exigidas no item 5.1.1. e as características definidas conforme qúadro abaixo:
POTÊNCIA MÁXIMA
(- 10%) (W)

30

50

75

100

150

FLUXO LUMINOSO
MÍNIMO (- 10%) (lm)

4.650

7.700

10.800

14.000

21.000

5.2.

Relés Fotocontrolador

Tipo normalmente fechado (NF) – (LN – rele fotoconrolador qúe liga de noite), com tensao
de alimentaçao Tipo T2 (múltitensao) entre 105Vac e 305Vac – freqúencia 60 Hz (fase-fase
e fase-neútro) – (GTE - gradúaçao eletrica), Graú de Proteçao IP67 (involúcro), Vida útil:
devera atingir, no mínimo, 10.000 ciclos de operaçao, consúmo menor qúe 1,2W medido em
220V, Capacidade de comútaçao de 1800VÃ para lampadas de descarga e lúminarias Led,
com fator de potencia menor qúe 1 (úm), Tipo fail-off: (FD - em caso de falha a carga fica
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desligada), Tampa em policarbonato estabilizado contra os efeitos da radiaçao últravioletas,
alta resistencia a impactos e agentes atmosfericos na cor ÃZUL conforme ÃBNT NBR
5123/2016 Rele Tipo T2 - LN. Base em policarbonato. Ã júnçao entre a tampa e a base deve
ser por meio de soldagem por últrassom; Possúir circúito comparador capaz de monitorar
a tensao sobre os contatos de chaveamento, so permitindo a comútaçao (ligaçao do circúito
de ilúminaçao) qúando a diferença de potencial (tensao) for igúal a “zero”, oú proximo de
“zero”, sobre os referidos contatos, com desvio maximo de + oú - 800µs em relaçao ao
crúzamento de zero entre carga e rede, Ligar com nível de ilúminaçao ate 30 lúx, e
desligamento entre 5 e 15 lúx (RI – inversa), Desligamento entre 2 e 5 segúndos de retardo
(ÃR – açao rapida), Protegido contra súrtos de 10KV na rede; Deve possúir como sensor, úm
fototransistor oú fotodiodo em silício encapsúlado e comando de acionamento eletronico, o
sensor deve ser disposto de forma zenital; Na condiçao acionado, o rele nao deve apresentar
falhas momentaneas oú permanentes qúando súbmetido a afúndamentos de tensao
(Sag/Dip) entre 0,9 pú (por únidade) e 0,1 pú, com dúraçao entre 2 a 30 ciclos de rede, pinos
de latao estanhados; Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricaçao e/oú fúncionamento;
Base de conexao/fixaçao, demais características e Ensaios, conforme a norma ÃBNT NBR
5123/2016:
5.3.

Braços

5.3.1. Características Comuns
Braço de iluminação Pública, curvado confeccionado em aço carbono tipo SAE 1010-1020,
com costura, com revestimento de zinco com camada mínima de 75 mícrons, zincagem por
imersão a quente. As demais características de acordo com as normas NBR 6323:2007, NBR
NM 87:2004, NBR 8158:2013, NBR 7399:2009, NBR 7398:2009 e NBR 8159:2013. No que
for aplicável.
5.3.2. Características Específicas
a) Braço Tipo Curto: galvanizado por imersão a quente, diâmetro externo Ø 33mm
com PH 995mm de projeção horizontal, PV 587mm de projeção vertical, e espessura
do tubo de 2.00mm. Com Sapata, demais dimensões no desenho anexo.
b) Braço Tipo Médio: galvanizado por imersão a quente, diâmetro externo Ø 48mm
com PH 1770mm de projeção horizontal, PV 1040mm de projeção vertical, e
espessura do tubo de 2.25mm. Com Sapata, demais dimensões no desenho anexo.
c) Braço Tipo Médio “S”: galvanizado por imersão a quente, diâmetro externo Ø
48mm com PH 1682mm de projeção horizontal, PV 2216mm de projeção vertical, e
espessura do tubo de 2.25mm. Com Sapata, demais dimensões no desenho anexo.
d) Braço Tipo Grande: galvanizado por imersao a qúente, diametro externo Ø 48mm
com PH 2500mm de projeçao horizontal, PV 1865mm de projeçao vertical, e
espessúra do túbo de 2.25mm. Com Sapata, demais dimensoes no desenho anexo
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e) Dispositivo Nivelador de Ângulo Vertical para Luminária Pública:
confeccionado em túbos de aço 1010-1020, com costúra e tratamento anti corrosivo,
galvanizado por imersao a qúente – zincagem com camada de 75 micros; entrada de
lúminarias de diametro externo Ø 33mm a Ø 48mm e projeçao de 100mm, sistema
de articúlaçao vertical de -45° a +45° com travamento atraves de parafúsos em
passos de 7,5° fixados no braço atraves de parafúsos M8 aço inox; Para instalaçao
em Braços de Ilúminaçao Pública de diametro externo Ø 25,4mm a Ø 68mm, demais
dimensoes no desenho anexo
5.4.

Suportes

5.4.1. Características Comuns
Súporte Topo para Lúminarias de ilúminaçao Pública, confeccionado em aço carbono tipo
SÃE 1010-1020, com costúra, com revestimento de zinco com camada mínima de 75
mícrons, zincagem por imersao a qúente. Ãs demais características de acordo com as
normas NBR 6323:2007, NBR NM 87:2004, NBR 8158:2013, NBR 7399:2009, NBR
7398:2009 e NBR 8159:2013. No qúe for aplicavel. Ãcondicionado conforme NBR
9474:2011. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricaçao.
5.4.2. Características Especificas
a) Suporte Duplo: galvanizado por imersão a quente, diâmetro de topo Ø (5")
127.0mm, espessura=3.00mm, 2x braços PH=250mm - Ø48mm espessura 2.25mm,
Ã=0°, 3 parafusos fixação em aço inox M8X50, demais dimensões no desenho anexo.
b) Suporte Triplo: galvanizado por imersão a quente, diâmetro de topo Ø (5")
127.0mm, espessura=3.00mm, 3x braços PH=250mm - 120° entre braços - Ø48mm
espessura 2.25mm, Ã=0°, 3 parafusos fixação em aço inox M8X50, demais
dimensões no desenho anexo.
5.5.

Eletro-Ferragens

5.5.1. Cinta de Aço
Cinta de para Poste de Seçao Circúlar, devera ter súperfícies lisas, úniformes e contínúas,
sem saliencias pontiagúdas, arestas cortantes, cantos vivos oú oútras imperfeiçoes. Ã Cinta
devera ser zincada pelo processo de imersao a qúente. Deverá ser fornecida montada com
os parafusos e porcas. Deverao ser estampados no corpo de cada metade da cinta, forma
legível e indelevel: Nome oú marca do fabricante; Ã data oú lote de fabricaçao; Material em
aço carbono 1010 a 1020, laminado. NORMÃS a serem atendidas: NBR 8158 - Ferragens
Eletrotecnicas para Redes Ãereas úrbanas e rúrais de distribúiçao de energia eletrica NBR
8159 - Ferragens Eletrotecnicas para Redes Ãereas úrbanas e rúrais de distribúiçao de
energia eletrica formatos, dimensoes e tolerancias. No processo de prodúçao devera ser
minimizada oú evitada a geraçao de impactos ambientais negativos.
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a) Cinta Para Poste de Seção Circular com 2 Parafusos Cabeça Abaulada, Ø
260mm; Características mecânicas: Carga mínima de ruptura F= 5.000 daN; Carga
nominal de tração F= 1.500 daN, com flecha residual máxima de 6mm; Os parafusos
que fazem a junção das duas partes da cinta não deverão apresentar tricas quando
suas porcas forem apertadas a um torque de 8 daN.m.
5.5.2. Parafuso Galvanizado
a) Parafuso Tipo Máquina – M16x250mm (Cabeça Quadrada) – Parafúso Cabeça
Qúadrada (tipo maqúina), zincado pelo processo de imersao a qúente; Material em
aço carbono 1010 a 1020, laminado oú trefilado. Rosca Whistworth, porca qúadrada,
M16x250mm; carga mínima de rúptúra 350mm daN, e parafúso proprio para
aplicaçao da porca com torqúe nominal de 8 daN.m. O parafúso devera ser fornecido
montado com as porcas. O parafúso deve ter súperfícies lisas, úniformes e continúas,
sem saliencias pontiagúdas, arestas cortantes oú oútras imperfeiçoes. Normas
aplicaveis NBR 8158 e NBR 8159
5.6.

Conectores

5.6.1. Conector Perfurante Bimetálico
a) Conector de aperto simúltaneo, de estrútúra compacta, com júnta de vedaçao, para
redes de baixa tensão (até 1000V), para condútores isoladas de alúmínio e/oú
cobre, com isolações em XLPE/PE (0,6/1KV) e ou PVC (750). Isolaçoes sem
Cobertúra. E oú para redes de baixa tensao sem isolaçao (núa). Principal 1095mm². Derivação 1,5-10mm², isolado para tensoes 0,6/1kV, para úso em rede
aerea isoladas de baixa tensao. Perfúraçao simúltanea dos cabos principal e de
derivaçao; Ãplicaçao para: condútor principal - cobre oú alúmínio isolado, condútor
de derivaçao - cobre oú alúmínio isolado, em redes múlplexadas, corpo isolada de
alta resistencia mecanica e a intemperies. Conjúnto de parafúso e porca fora de
potencial. Instalaçao sob tensao com elemento fúsível com rúptúra predeterminada, o qúal, úma vez rompido, garante torqúe ideal de instalaçao.
5.6.2. Conector Tipo Cunha Bimetálico Assimétrico
a) Conectores fabricado em liga de cobre, com acabamento estanhado, para aplicação
em condutores de cobre e/ou alumínio, sólidos ou multifiliares, com ou sem alma de
aço, conexão garantida por efeito mola, fornecido com o composto anti-óxido
inteltrox em embalagem plástica individual. Os conetores devem ser construídos
com materiais que suportem as condições mecânicas, elétricas e químicas a que são
submetidas em uso. Os conetores devem apresentar superfícies lisas e uniformes,
sem cantos vivos, pontas ou rebarbas. Diâmetro Condutor Principal 35mm²,
Diâmetro Condutor Derivação 1,5mm² - Conector Cunha Derivação H,
Laranja/Azul - Principal mínimo 5,60mm e principal máximo 9,36mm;
Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO
Derivação mínimo 1,36mm e derivação máximo 1,73mm; Soma dos Condutores
mínimo 9,10mm e máximo 10,95mm.
5.7.

Condutores

Condutor composto por fios sólidos de cobre eletrolítico, têmpera mole, de acordo com
a Norma NBR NM 280. Na isolação em intervalos regulares de ate 50cm, devem ser
marcados de forma legível e indelével em sequencia as seguintes informações: Nome do
fabricante, Seção nominal do condutor em mm2, Tipo do material da isolação, Tensão
de isolamento
a) Cabo PP, 2,5mm2 - 3 vias, 450/750V, Classe 5, Isolamentos das Vias PVC - Preto,
Azul e Branco; Cobertúra Externa PVC - Preto Cabo PP seçao circúlar, 2,5mm2 - 3
Vias, 450/750V, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), Isolamento das Vias em
PVC na cor PRETO, ÃZUL e BRÃNCO, sem chúmbo, anti-chama, classe termica 70°C;
e cobertúra externa a base de PVC - PRETO, classe termica 60°C (NBR 13249).
Tensao de isolamento 450/750V. Normas aplicadas NBR 13249, NBR 6245, NBR NM
60332-3-24.
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ANEXO – C – DESENHOS DOS BRAÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
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ANEXO III
Memória de cálculo do BDI Referencial

1. Considerações Iniciais
1.1. Acórdão no 2.622/2013 - TCU - Plenário
O Acórdão no 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes do
cálculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de
edificações.
1.2. Componentes do BDI
Os itens considerados no cálculo do BDI estão contemplados nas tabelas do Acórdão
2.622/2013, e também podem ser verificados no Art. 9o do Decreto no 7.983, de 8 de abril de
2013, que estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras
e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União,
sendo:
I - taxa de rateio da administração central;
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza
direta e personalista que oneram o contratado;
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV - taxa de lucro.
De acordo com o Acórdão no 2.369/2011 - TCU – Plenário, a Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas
atividades econômicas em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamentos.
1.3 Desoneração da folha de pagamento
A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a política nacional de
desoneração da folha de salários, substituindo a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP)
referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribuição de inicialmente 1,50%
ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme
segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando
permanente a desoneração da folha.
A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1o de dezembro de 2015,
alterou a alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da construção civil, de
2,00% para 4,50%, para preços desonerados. Com essa lei, a desoneração passou a ser
facultativa, sendo opção da empresa escolher entre a contribuição sobre a receita bruta (CPRB)
ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construção civil por uma das duas
contribuições.
Como no processo licitatório não é sabido, de antemão, qual o licitante vencedor e, pelo fato do
edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a área da engenharia
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elétrica, objeto da licitação, adotou-se, o SINAPI com desoneração, não foi aplicado percentual
de CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto à tributação sobre a receita bruta.
L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
2. Valor do BDI Máximo considerado:
Considerando a equação apresentada a seguir, temos:
BDI REFERENCIAL = 27,23%
BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL = 16,96%
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COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Intervalo de Admissibilidade
1º quartil

médio

3º quartil

ÍNDICE
ADOTADO

Administração Central

5,290%

5,920%

7,930%

5,290%

Seguro e Garantia

0,250%

0,510%

0,560%

0,250%

Risco

1,000%

1,480%

1,970%

1,000%

1,010%

1,070%

1,110%

DISCRIMINIAÇÃO

X

Total
Despesas Financeiras

Y

6,540%

Total
Lucro

Z

1,010%
1,010%

8,000%

8,310%

9,510%

Total

8,000%
8,000%

Tributos (totais)

I

COFINS

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

PIS

0,650%

0,650%

0,650%

0,650%

ISS (Remanso - BA)

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

CPRB

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Total

8,650%
% DE BDI A SER UTILIZADO =

LEGENDA
X = Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)

27,23%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

Y = Despesas financeiras
Z = Lucro
I = Taxa representativa da incidência de impostos

BDI=

BDI=

BDI=

BDI=

BDI=

Obs:

(1+X)

x

(1+Y) x

(1+Z)

(1 - I)

(1 + 0,06540) x (1 + 0,01010) x

(1 + 0,08000)

(1 - 0,08650)

( 1,06540) x

( 1,01010) x
( 0,91350)

( 1,16225)
( 0,91350)

1,2723

( 1,08000)

-1

-1

-1

-1

-1

BDI= 27,23%

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU –
2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme Fórmula apresentados.O Intervalo de Admissibilidade foram adotados conforme
orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
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COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
Índices
1º quartil

médio

3º quartil

ÍNDICE
ADOTADO

Administração Central

1,500%

3,450%

4,490%

1,500%

Seguro e Garantia

0,300%

0,480%

0,820%

0,300%

Risco

0,560%

0,850%

0,890%

DISCRIMINIAÇÃO

X

Total
Despesas Financeiras

Y

0,850%

0,850%

1,110%

Total
Lucro

Z

0,560%
2,360%
0,850%
0,850%

3,500%

5,110%

6,220%

Total

3,500%
3,500%

Tributos (totais)

I

COFINS

3,000%

3,000%

3,000%

3,000%

PIS

0,650%

0,650%

0,650%

0,650%

ISS (Remanso - BA)

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

CPRB

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Total

8,650%
% DE BDI A SER UTILIZADO =

LEGENDA
X = Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)

16,96%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

Y = Despesas financeiras
Z = Lucro
I = Taxa representativa da incidência de impostos

BDI=

BDI=

BDI=

BDI=

BDI=

Obs:

(1+X) x

(1+Y) x

(1+Z)

(1 - I)

(1 + 0,02360) x (1 + 0,00850) x (1 + 0,03500)
(1 - 0,08650)

( 1,02360) x

( 1,00850) x
( 0,91350)

( 1,06843)
( 0,91350)

1,1696

( 1,03500)

-1

-1

-1

-1

-1

BDI= 16,96%

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU –
2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme Fórmula apresentados.O Intervalo de Admissibilidade foram adotados conforme
orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
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ANEXO – IV – MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS SERVÍVEIS QUE DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS, ISTALADOS, OPERADOS E MANTIDOS PELA CONTRATADA, COM a
VERSÃO DA TITULARIDADE DOS BENS LOCADOS AO MUNICÍPIO AO FIM DO PRESENTE
CONTRATO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPÉ – BA, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE XXXXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXXXX, MEDIANTE AS CLÁUSULAS
E CONDIÇÕES SEGUINTES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ – ESTADO DA BAHIA
CNPJ. 14.147.938/0001-43

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento particular, O MUNICIPIO DE ITAPÉ, inscrito no CNPJ sob o Nº
XX.XXX.XXX/0001-XX, com sede administrativa na Rua __________________________, Centro,
ITAPÉ – BA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ____________________________,
CPF ___________________ de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de
outro lado ____________________________ (qualificação), neste ato representado por
______________________________ (qualificar), de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATADO, de conformidade com a LEI Federal Nº 8.666/93, com alterações
introduzidas pela LEI Nº 8.883/94, Processo Licitatório Nº XXX/2020, modalidade Pregão
Presencial Nº XXX/2020, tem como justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato e a CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS SERVÍVEIS
QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS, ISTALADOS, OPERADOS E MANTIDOS PELA
CONTRATADA, de acordo com as definições e especificações do Anexo I do edital de
licitação que fara parte integrante deste contrato.
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1.1 A prestação de serviços licitada será feita mediante a apresentação de uma autorização
de serviços emitida pela Secretária de XXXXXXXXXXXXX da Prefeitura de Itupeva,
devidamente datada e assinada, constando, quantidade, local e descrição dos serviços a
serem executados.
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Dos preços;
2.2. O valor global do presente contrato é de R$ ___________________
(__________________________________________________) de locação é resultante da quantidade de
itens e valores unitários de locação, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, constantes
no quadro abaixo conforme registro de ata de preços.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO

Luminária IP LED de 30W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 50W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 75W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 100W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Luminária IP LED de 150W, fornecidas com Relé - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.1 e Garantia conforme item 4, e item 5.2.
Braço Tipo Curto p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 a)
Braço Tipo Médio p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 b)
Braço Tipo Médio "S" p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II TERMO TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 c)
Braço Tipo Grande p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.3.1 e 5.3.2 d)
Suporte Topo Duplo p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.4.1 e 5.4.2 a)
Suporte Topo Triplo p/ Iluminação Pública - Especificação ANEXO II - TERMO
TÉCNICO, Item 5.4.1 e 5.4.2 b)

VALOR TOTAL MENSAL DO
ATIVO PARA LOCAÇÃO (R$)

QUANTIDADE

VALOR UNIT. MENSAL DO
ATIVO PARA LOCAÇÃO (R$)

MARCA E MODELO
(Obrigatório)

300
230
180
110
80
300
240
180
150
20
10
VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL

R$

-

VALOR DA LOCAÇÃO ANNUAL R$

-

VALOR DA LOCAÇÃO GLOBAL R$

-

2.3. O valor global do presente Contrato poderá ser alterado, levando-se em conta a
quantidade efetiva de bens locados.
2.4. A locação dos bens servíveis tratada no presente instrumento, é isenta da tributação do
do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), nos termos da LEI Complementar
nº 116 de 31 de junho de 2003, corroborada através da Súmula Vinculante nº 31 do STF
(Supremo Tribunal Federal) de 17 de fevereiro de 2010, que considerou inconstitucional a
cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) na Locação de bens
móveis.
2.5. Após a disponibilização dos equipamentos por parte da CONTRATADA e o
aceite/atestação de cada uma das OSs (Ordens de Serviço) por parta da CONTRATANTE
inicia-se a efetiva locação dos equipamentos constante em cada uma das OSs (Ordens de
Serviço) atestadas, cujo período de locação é de 48 (quarenta e oito) meses sucessivos,
observando o prazo máximo de vigência do presente Contrato, cujo término será 48
(quarenta e oito) meses após sua assinatura
2.6. Caso a locação ocorra por prazo inferior a 48 (quarenta e oito) meses, o valor da locação
mensal será recalculada, conforme a fórmula abaixo, resultando num novo valor de locação
mensal para cada ativo locado: Vr = ( Vp * 48 / Nr )
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Onde:
Vr = valor de locação mensal a ser recalculado referente ao ativo locado.
Vp = valor contratual mensal do ativo locado.
Nr = número de meses da efetiva locação.
2.7. Cada pagamento somente será realizado após a comprovação pela CONTRATADA de
que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante
apresentação das Certidões Negativa de Débitos com o INSS e com o FGTS e apresentação
das demais certidões que assegurem sua regularidade fiscal e trabalhista.
2.8. O Gestor/Fiscal do Contrato por parte do Município atestará mensalmente a Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, resultante e aderente ao relatório de locação
de equipamentos apresentado juntamente, relativo a cada OS (ordem de serviço) concluída
e atestada pelo Gestor.
2.9. Os preços contratados serão reajustados anualmente de acordo com o INPC, sendo a
data-base para o reajuste, a data de assinatura do presente Contrato.
2.10. A ausência ou demora no pagamento não isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste Contrato, quaisquer que sejam. É devido à
CONTRATADA para os valores devidos e não pagos pela CONTRATANTE no prazo definido,
juros de mora estabelecido em 1,0% (um por cento) ao mês, calculado pro-rata tempore até
o efetivo pagamento.
2.11. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto
aos valores de locação contratados.
2.12. Os equipamentos locados em cada período e que constem das obrigações da
CONTRATADA deverão ser objeto de emissão da correspondente nota fiscal/fatura mensal,
observado a seguinte dinâmica:
2.12.1. Até o último dia do mês em referência ou mês corrente, a CONTRATADA deverá
apresentar à CONTRATANTE para atestação, os Memoriais de Medição, contendo:
(a) relatório gerencial analítico dos itens já locados em meses anteriores; e
(b) relatório dos novos itens locados no mês em referência.
2.12.2. Os relatórios deverão ser aprovados pela CONTRATANTE até o dia 05 do mês
seguinte, com a consequente emissão da respectiva nota fiscal/fatura pela CONTRATADA
até o dia 10, para pagamento pela CONTRATANTE até o último dia do mês. Caso a
CONTRATANTE não se manifeste expressamente até o dia 05 quanto à aprovação ou
rejeição dos referidos relatórios, a CONTRATADA estará autorizada a emitir a respectiva
nota fiscal/fatura para pagamento pela CONTRATANTE até o último dia do mês.
2.12.3. Se durante a vistoria realizada pela CONTRATANTE for constatado defeito ou
incorreção nos ativos locados, o fato constará de termo com a lista das incorreções, sendo
concedido prazo conforme item subsequente para a CONTRATADA, às suas expensas,
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, o objeto, para o
perfeito atendimento dos requisitos desatendidos. Concluídos os trabalhos, a
CONTRATADA fará comunicação à CONTRATANTE, informando a regularização.
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2.12.3.1.O máximo tolerável de pontos apagados à noite ou acesos durante o dia é 1,0% (um
por cento) do parque locado. Até este percentual a Fiscalização notificará a CONTRATADA
que terá o prazo máximo de 48 horas para regularizar a pendência nas vias secundárias ou
24 horas nas vias principais. Constatado número de pontos apagados à noite ou número de
pontos acesos durante o dia superior a 1,0% (um por cento) do parque locado, haverá
correspondente redução na quantidade de ativos locados, relativa ao número excedente ao
máximo tolerável, com a consequente redução do valor locado no mês em referência.
Adicionalmente serão aplicadas as seguintes multas por violação dos índices de qualidade:
OCORRÊNCIA

VALOR DA MULTA

Excedido o máximo tolerável, multa de 5
Pontos apagados a noite - máximo
vezes o valor da locação do ponto, por
tolerável 1,0% do parque locado.
ponto apagado excedido.
Excedido o máximo tolerável, multa de 5
Pontos acesos durante o dia - máximo
vezes o valor da locação do ponto, por
tolerável 1,0% do parque locado.
ponto aceso excedido.
2.12.3.2. Havendo reincidência nas ocorrências de violação de qualquer dos itens de
controle, nos mesmos ativos locados no período de 12 meses, além das penalidades acima,
o valor da multa será majorado em 10% (dez por cento), cumulativamente, a cada período
de apuração.
2.12.3.3. Sanadas as pendências, a CONTRATADA fará comunicação à CONTRATANTE, será
realizada a vistoria final e uma vez constatada a perfeita adequação do serviço às exigências
do Memorial/Projeto Executivo, será emitido o termo de recebimento definitivo em até 15
(quinze) dias da comunicação da CONTRATADA.
2.12.3.4. Os ativos cuja locação mensal não foi cobrada no mês em referência em função de
irregularidades no seu funcionamento, e por consequência não foi paga a locação pela
CONTRANATE, referidas locações serão movidas para os meses que antecedem o término
do Contrato, até completar o período contratual regular das locações, 48 (quarenta e oito)
meses.
2.12.3.5. As faturas a que se refere a o item 2.12.3.4. acima, deverão conter no mínimo os
seguintes dados:
a) Data de emissão;
b) Estar endereçada;
c) Social: Município de ITAPÉ – BA;
d) Endereço: xxxxxxxxx;
e) CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx;
f) Número das ordens de serviço correspondente;
g) Especificação do bem/ativo locado;
h) Número e Valor da locação e mês de referência;
2.13. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar a nota fiscal/fatura
na Secretaria Municipal de _______________________, apresentado a nota fiscal/fatura,
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especificando os bens locados, quantitativos e seus correspondentes valores em moeda
corrente nacional, devendo estar formalmente atestada pelo Gestor do Contrato.
2.14. Cada pagamento será realizado após a comprovação, pela CONTRATADA, de que se
encontra em dia com suas obrigações trabalhista e fiscais.
2.15. Por força da Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994, os preços poderão ser
reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, item 2.9, salvo autorização de
aumento concedida pelo Governo Federal.
CLÁUSULA 3ª – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA SUA VINCULAÇÃO
3.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão custeadas pelo somatório dos
recursos arrecadados com a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública [COSIP/CIP]
instituída no Município através da Lei nº xxxx de xx de xxxxxxx de 20xx e Lei Complementar
nº xxxxxxxxxxxxx.
3.2. A vinculação dos valores provenientes da arrecadação da Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública (COSIP/CIP) para pagamento dos valores locatícios devidos será
instrumentalizada por meio de celebração de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios entre as Partes e um banco e/ou instituição financeira conveniada a ser
contratada pela __(nome empresa vencedora)__, devendo ser mantida até a final liquidação
de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo CONTRATANTE no âmbito do presente
Contrato.
3.3. As receitas decorrentes da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública
(COSIP/CIP) pela Concessionária Distribuidora de Energia e arrecadadora, serão
depositadas em conta vinculada ao presente Contrato, que será administrada por
instituição financeira independente, que administrará os referidos recursos com vistas a
proceder ao pagamento da CONTRATADA ou de eventual(is) cessionário(s) do(s) direito(s)
creditório(s) deste Contrato que sejam indicados pela CONTRATADA.
3.4. A movimentação dos recursos da COSIP/CIP existentes na conta em que são
depositados os valores arrecadados pela empresa concessionária distribuidora de energia
arrecadadora, se dará pelo banco e/ou instituição financeira conveniada mediante o
recebimento de ordem de pagamento emitida pela CONTRATADA que, para todos os fins
deste Contrato, deverá ser constituída como mandatária e bastante procuradora do
CONTRATANTE, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 do Código
Civil, sem prejuízo da responsabilidade da mesma, devendo tal movimentação ser realizada
em observância ao disposto no presente Contrato.
3.5. A CONTRATANTE obriga-se a informar à concessionária do serviço de distribuição de
energia elétrica COELBA que realize os depósitos das referidas receitas na conta bancária a
que se refere o item 3.2.
3.6. O ato mencionado no item 3.2. acima, bem como o efetivo depósito dos recursos
provenientes da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP/CIP) na conta
corrente vinculada a este Contrato, não importam em transferência da titularidade das
receitas da Contribuição de Iluminação Pública do Município para a CONTRATADA ou a
terceiros.
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3.7. É permitida a cessão, pela CONTRATADA, dos direitos creditórios decorrentes deste
Contrato para terceiros, mediante simples notificação à CONTRATANTE.
3.8. Os direitos decorrentes do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios entre
a CONTRATANTE, CONTRATADA e um banco e/ou instituição financeira podem ser cedidos
pela CONTRATADA sem a necessidade de autorização da CONTRATANTE, a qual será
apenas notificada da avença.
3.9. Caso não haja recursos suficientes na conta vinculada para o pagamento mensal da
locação, a CONTRATANTE obriga-se a utilizar outras fontes de recursos de modo a
complementar o valor mensal da locação.
3.10. A CONTRATANTE poderá, caso constitua opção que melhor atenda ao interesse
público e, respeitando a legislação vigente, alterar a forma de pagamento prevista no
presente Contrato, pagando antecipadamente até 90% (noventa por cento) do saldo das
locações, de cada uma das OSs (Ordens de Serviço) performadas/atestadas, vinculadas ao
presente Contrato que se pretende antecipar o pagamento, mediante aplicação de desconto,
tendo como base a taxa referencial SELIC + 3,0% a.a., proporcional ao período e valor que
será antecipado, tomando como base a fórmula abaixo:
VP = SC x PQ% x D% x n

Onde:
VP = valor a pagar a CONTRÃTÃDÃ
SC = saldo contratúal atúalizado a pagar a CONTRÃTÃDÃ
PQ% = percentúal do saldo a pagar antecipadamente
D% = taxa de desconto mensal proporcional a SELIC (100%) + 3% a.a. na data
da antecipaçao.
n = número de meses restantes para o fim do prazo contratúal.
3.11. A alteração de que trata o item 3.10. deverá contar com a concordância da
CONTRATADA.
3.12. Caso seja realizada a antecipação parcial do pagamento das parcelas de locação
mensal, o saldo mensal das referidas parcelas a serem pagas à CONTRATADA será
recalculado pelo quociente do saldo de cada uma das parcelas, pela quantidade de meses
restantes do período de locação previsto.
3.13. Eventuais glosas ou penalidades a serem impostas à CONTRATADA serão descontadas
normalmente do saldo das parcelas mensais.
3.14. A antecipação parcial do pagamento da locação pela CONTRATANTE não exime a
CONTRATADA de manter os equipamentos em pleno funcionamento e com os índices de
qualidade assegurados, pelo prazo de locação estabelecido.
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3.15. As despesas do presente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária
(LOA 2020): _______________ Fonte: _________________ (cosip/cip) Elemento de Despesa:
______________________________-.
3.15.1. Por ser Iluminação Pública classificada como item essencial, na ocorrência de
insuficiência de recursos na conta vinculada suficientes para pagamento das despesas
assumidas pela CONTRATANTE, relativas ao presente Contrato, a CONTRATANTE se
compromete a suplementar a conta vinculada para o pagamento da CONTRATADA, através
de recurso da Fonte Principal do Tesouro Municipal, inclusive operações de crédito ou
anulação de outras despesas, para satisfazer aos compromissos aqui assumidos.
CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA
4.1. O Contrato vigorara pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, contados a
partir da sua assinatura, compreendendo o prazo decorrido para disponibilização dos
equipamentos locados pela CONTRATADA, mais o efetivo prazo de locação que é de 48
(quarenta e oito) meses após a disponibilização, sendo este o período em que a
CONTRATADA cobrará pela efetiva locação conforme tabela constante no item 2.2 acima.
CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos itens objeto desta licitação, ate 25% (vinte e cinco por
cento), de acordo com o que preceitua o § 1o do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO
6.1 Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento
do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições necessárias
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93. 7.2. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência
relacionada com os serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
7.3. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO após emissão das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, nos prazos fixados.
7.4. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se
considerados em desacordo com os termos do presente contrato.
7.5. Emitir as Ordens de Serviços, assinadas pela autoridade competente.
7.6. Acompanhar e fiscalizar a disponibilização dos equipamentos locados, e a performance
destes pelo período do Contrato.
7.7. Designar fiscal para acompanhar a fiel disponibilização dos equipamentos locados, do
respectivo termo contratual e o Anexo I – Termo de Referência, ficando todo e qualquer
pagamento submetido à certificação da Secretaria do Município e adequada performance
dos equipamentos objetos desta contratação.
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7.8. Comunicar a CONTRATADA eventuais falhas nos equipamentos locados, ou em
desacordo com este Contrato.
7.9. Realizar o pagamento de cada mensalidade da locação, na forma e nos prazos pactuados.
7.10. Disponibilizar local compatível para armazenagem dos materiais retirados, após
serem devidamente acondicionados e inventariados pela CONTRATADA, sendo a
CONTRATADA a responsável pelo local e pela segurança dos equipamentos de iluminação
pública que serão disponibilizados no Município e locados.
7.11. Responsabilizar-se pela reposição de qualquer dos equipamentos, acessórios ou
materiais instalados, que venham a ser furtados, roubados ou danificados por atos de
vandalismo ou ainda que apresentarem falhas provocados por deficiência da rede elétrica
e intemperes da natureza.
7.12. Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução
dos serviços.
7.13. Comunicar a CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis das necessidades
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste
instrumento, ressalvado o prazo de substituição dos equipamentos locados.
7.14. Designar um profissional habilitado em condições de tomada de decisão para
acompanhar e dar apoio a todas as fases de implantação do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
8.1. Prestar os Serviços em estrita observância às condições previstas neste contrato e no
Termo de Referência, cumprindo rigorosamente as normas técnicas relacionadas aos
serviços, responsabilizando-se pela qualidade dos mesmos.
8.2 Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-la na execução do
contrato;
8.3 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação,
devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção
dessas condições;
8.4 Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de
acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pela Legislação Trabalhista;
8.5 Respeitar as normas e procedimentos estabelecidos pelo setor responsável pela
fiscalização da obra, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;
8.6 Responder pelos danos causados diretamente a Administração ou aos bens da
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução
deste contrato;
8.7 Comunicar a Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
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8.8 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço,
com o intento de verificar as condições em que o serviço esta sendo prestado;
8.9 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados
quando da execução do serviço objeto deste contrato;
8.10 Refazer os serviços que, a juízo da fiscalização, não forem considerados satisfatórios,
sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
8.11 Manter os seus empregados devidamente identificados por cracha e uniforme;
12. 8.12 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
13. 8.13 Instruir os seus empregados quanto a prevenção de acidentes e de incêndios;
8.14 Utilizar o tipo e o quantitativo de equipamentos e ferramentas adequados e necessários
a correta execução dos serviços prestados;
8.15 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados
nas dependências da CONTRATANTE;
8.14 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
8.15 Responsabilizar-se, por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação.
8.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.
8.17. Disponibilizar e manter os equipamentos locados, nas quantidades e especificações
demandadas pelo município de acordo com este Contrato, o edital e seus anexos, realizando
a substituição em caso de defeito ou mau funcionamento dos equipamentos
disponibilizados durante todo o período contratado.
8.18. Na hipótese de subcontratação de empresas terceirizadas para a disponibilização dos
equipamentos locados, assumir integralmente e diretamente todas as responsabilidades
pelos terceiros contratados, isentando integralmente o município de qualquer
responsabilidade.
8.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da
CONTRATANTE, desde que compatíveis com as exigências previstas no presente Contrato,
no Termo de Referencia e na ARP.
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8.20. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratado. A fiscalização por parte
da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de suas responsabilidades.
8.21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho.
8.22. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações, frete, e qualquer outras que forem devidas aos seus empregados no
desempenho do objeto do Contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo
empregatício com os colaboradores.
8.23. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados, as leis,
regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades
competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes.
8.24. Executar fielmente o Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas.
8.25. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, os equipamentos, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução e ou fabricação.
8.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.
8.27. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da
CONTRATANTE.
8.28. Disponibilizar os equipamentos objeto deste Contrato de acordo com as especificações
nele constantes, no Termo de Referência e na ARP.
8.29. Substituir imediatamente, os produtos que não estiverem de acordo com os índices
estipulados no Memorial/Projeto Executivo, comprovados através de testes descritos no
Anexo I – Termo de Referência.
8.30. Efetuar a reordenação de todos os pontos de iluminação pública do Município em até
90 (noventa) dias após a recebimento da(s) OSs (Ordem(ns) de Serviço correspondente(s)).
8.31. Manter em perfeito funcionamento todos os pontos de iluminação pública do
Município de ITAPÉ – BA que foram objeto deste Contrato pela CONTRATADA, designado(s)
na(s) OSs (Ordem(ns) de Serviço.
8.32. Utilizar, caso aplicável e necessário e, com autorização da CONTRATANTE, os
materiais que já tenham sido retirados pela CONTRATADA, na rede de iluminação pública,
realizando os necessários controles e registros.
8.33. Atender às demandas da CONTRATANTE quanto à expansão e modernização de todos
os pontos da iluminação pública do Município, desde que o valor máximo não exceda ao
contratado.
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8.34. Entregar à CONTRATANTE, devidamente inventariado e acondicionado todos os
materiais retirados do parque de iluminação pública.
8.35. Comunicar ao Município de ITAPÉ - BA imediatamente qualquer ocorrência ou
anormalidade que venha interferir na correta disponibilização dos equipamentos.
8.36. Observar escrupulosamente a boa prática na execução dos serviços, as normas
técnicas e a boa prestação dos serviços, cumprindo imediatamente as intimações e
exigências das respectivas autoridades.
8.37. Auxiliar a CONTRATANTE na comunicação e gestão junto à empresa distribuidora de
energia elétrica quanto à adequação cadastral da substituição dos equipamentos de
iluminação pública, a fim de que esta possa realizar a cobrança de consumo de acordo com
o parque de Iluminação Pública remodelado com as novas Luminárias em LED locadas.
8.38. Realizar de forma diligente a contratação do banco agente fiduciário para a
operacionalização dos pagamentos regulados pelo instrumento de cessão de direitos
creditórios a ser celebrado com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA 9ª – CASO DE FURTUITO E FORÇA MAIOR
9.1. Nenhuma das partes será considerada inadimplente se o cumprimento de obrigações
tiver sido impedido por qualquer caso de Força Maior ou Caso Fortuito verificado depois da
data de formalização deste Contrato, devendo, todavia, comunicar imediatamente à outra
parte a ocorrência de qualquer evento dessa natureza, nos termos desta Cláusula

CLÁUSULA 10ª – BENS INTEGRANTES DA LOCAÇÃO
10.1. Integram a locação de ativos todos os bens instalados pela CONTRATADA no Parque
de Iluminação Pública da CONTRATANTE ao longo da execução do Contrato, incluindo todos
os equipamentos, aparelhos e acessórios em operação no sistema, locados pela
CONTRATADA, conforme definidos no anexo I – Termo de Referência, parte integrante do
presente Contrato.
CLÁUSULA 11ª – DA VERSÃO DE TITULARIDADE DOS BENS AO MUNICÍPIO DE ITAPÉ –
BA
11.1. Fica assegurada à CONTRATANTE, ao final deste Contrato, a incorporação de
propriedade dos equipamentos locados, discriminados no processo, salvo se houver alguma
intercorrência, o que deverá ser documentado nos autos e notificada à CONTRATADA com
antecedência de 30 dias a contar da data prevista a qual deverá expirar o prazo de vigência
deste instrumento, sendo o valor locatício relativo ao último período mensal de locação
considerado como valor de transferência dos ativos, para todos os fins. Com a quitação da
totalidade dos valores locatícios, a CONTRATADA promoverá a versão dos equipamentos
em favor da CONTRATANTE.
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11.2. Uma vez vertidos à CONTRATANTE os equipamentos locados, a CONTRATADA se
obriga, após o pagamento do valor relativo à versão dos ativos, a fornecer o documento
comprobatório da transferência da propriedade dos equipamentos, já em nome da
CONTRATANTE
CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO
12.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
12.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n.
8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV,
parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.
12.3. A CONTRATANTE, na condição de pessoa jurídica de direito público, tem a
prerrogativa de rescindir unilateralmente o presente Contrato, por conveniência
administrativa e interesse público justificável, independentemente de decisão judicial.
12.4. No entanto, a rescisão antecipada do ajuste, pela CONTRATANTE, se dará com
notificação prévia, e considerará a opção pela versão da propriedade dos equipamentos
locados, ensejando o pagamento de prévia indenização em valor correspondente ao
resultado da seguinte fórmula: I = SV – SV * DA
Onde:
I = valor da indenização a ser paga pelo Município pela rescisão do Contrato antes de seu
término;
SV = saldo dos valores locatícios a vencer até o término original do Contrato;
DA = desconto calculado a taxa de 100% (cem por cento) da SELIC + 3,0% ao ano,
proporcionalmente ao prazo antecipado, pela antecipação dos pagamentos do SV;
12.5. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente pelas partes.
12.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização da
autoridade superior competente, que indicará a conveniência da Administração na
mencionada medida, e sempre considerando a versão dos ativos ao município com a
correspondente remuneração à CONTRATADA.
CLÁUSULA 13ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 Aos Contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a
administração pública Municipal serão aplicadas as sanções administrativas em face de
infrações cometidas por algum licitante no momento da realização do pregão, o agente
público deve se ater as disposições contidas na legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei
no 10.520/02 traz em seu artigo 7o as condutas vedadas aos licitantes e às sanções
aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações;
13.2 Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
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ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficara impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.3 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
13.4 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública podera também ser aplicada àqueles que:
a) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; b)
Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
CLÁUSULA 14ª – DA PUBLICIDADE
14.1. Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida desde
instrumento de Contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme
estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA 15ª – DA VINCULAÇÃO
15.1. Consideram-se integrantes do presente Contrato, os termos do Edital de Pregão
Eletrônico Nº_____/2020 e seus anexos, a ARP (Ata de Registro de Preço) Nº_____/2020, no
que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA 16ª - DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.
16.1 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e
conferencia dos serviços prestados, serão realizados pela Secretaria Municipal de
________________________, na pessoa do secretário(a) __________________________.
Parágrafo Primeiro - O Engenheiro Eletricista _____________________ do município de Itupeva
atuara como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual.
Parágrafo Segundo - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das
obrigações decorrentes deste contrato.
16.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser
complementados por serviços de apoio de empresa consultora contratada pela
PREFEITURA para este fim.

Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO
16.3 A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle
tecnológico e geométrico dos serviços. O Responsável Técnico da CONTRATADA emitira,
quando da medição final, documento declaratório da qualidade dos serviços executados,
sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.
16.4 A PREFEITURA exercera a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos
serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da própria
CONTRATADA.
CLÁUSULA 17ª - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei no
8.666/93 e suas alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento,
ainda que delas não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA 18ª - DO FORO
18.1 As partes elegem o foro da Comarca de ITAPÉ, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da execução do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também
assinam.

ITAPÉ – BA, ______ de _____________________ 2020
______________________________
CONTRATANTE
______________________________
SECRETÁRIO (A)
______________________________
JURÍDICO

______________________________
CONTRATADO
______________________________
TESTEMUNHA 1
______________________________
TESTEMUNHA 2
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO E EEUIPAMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ________________________,
por intermédio de seu representante legal o(a) _________________________________, portador do
Documento de Identidade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________,
DECLARA que possui pessoal técnico mínimo disponível para integrar a equipe que
executara os serviços objeto da licitação, fazendo parte da equipe:
I) 01 (um) Engenheiro Eletricista registrado no CREA com experiência profissional
comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado,
devidamente registrado no Conselho Respectivo, devendo permanecer no canteiro de obras
em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços;
II) 01 (um) Eletrotécnico registrado no CREA com experiência profissional comprovada
em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente
registrado no Conselho Respectivo, devendo permanecer no canteiro de obras em tempo
integral, durante todo o período de execução dos serviços.
III) 01 (um) Eletricista com experiência profissional comprovada com os cursos de serviços
de natureza compatível com o objeto licitado, conforme item 6 do Anexo I – Termo de
Referencia.
IV) 01 (um) Auxiliar de Eletricista com experiência profissional comprovada com os cursos
de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, conforme item 6 do Anexo I –
Termo de Referencia.
V) 01(um) Operador de Munck/Cesto Aéreo com experiência profissional comprovada com
os cursos de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, conforme item 6 do
Anexo I – Termo de Referencia.
VI) 01(um) Caminhão Equipado com Munck/Cesto Aéreo estando com seus equipamentos
de cesto aéreo dentro dos padrões da NR-12, NR-35, devendo apresentar laudos de ensaios
e testes atualizados dentro da validade.
VII) 01 (um) Carro de Passeio ou Pick-up para que seja utilizado como veículo de
apoio/supervisão de equipe operacional em campo.
__________________, ____ de ____________ de 2020.
* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique (timbrado).
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ________________________,
por intermédio de seu representante legal o(a) _________________________________, portador do
Documento de Identidade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________,
DECLARA que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) no ______________ e
inscrito(a) no CREA_______ sob o no __________________ e o(a) nosso(a) indicado(a) como
Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em
apreço.

__________________, ____ de ____________ de 2020.

___________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RECONHECER FIRMA POR AUTENTICIDADE

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique (timbrado).
* Emitir uma declaração para cada RT( responsável técnico).

Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – FACUTATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................, sediada a ................................., telefone................., DECLARO, para os
devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto do Processo Licitatório Nº XXX/2020, Pregão Eletrônico Nº XXX/2020,
inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na
execução do mesmo.
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa esta de acordo com
as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório
referente ao Processo Licitatório Nº XXX/2020, Pregão Eletrônico Nº XXX/2020, sem
quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos
quanto às particularidades do objeto.
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado
utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo
qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

______________________________, _________de___________________de2020

____________________________________________________________________________________
Eng.__________________________________ - CREA _______________
Assinatura do servidor municipal responsável por acompanhar a visita
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
.
Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................, sediada a ................................., telefone................., DECLARO, para os devidos fins, que
NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, assumindo assim que
CONCORDO, com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições dos locais de execução do objeto do Processo Licitatório Nº XXX/2020.
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa esta de acordo com as exigências
do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente
todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório Nº XXX/2020, Pregão
Eletrônico Nº XXX/2020, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer
desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na
elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação
posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

______________________________, _________de___________________de2020

___________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RECONHECER FIRMA POR AUTENTICIDADE

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique (timbrado).

Praça Helena Iglessias da Fonseca, nº 01, Centro. Itapé-Bahia. CEP: 45.750-000.

Site: www.itape.ba.gov.br Email: copel.pmi@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ. 14.147.938/0001-43

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Preenchida em Papel Timbrado da Proponente)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa
________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CNPJ
no
_________________________________, e microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos termos do
enquadramento previsto nos incisos I e II do artigo 3o da Lei Complementar no: 123, de 14 de dezembro
de 2006, para fins do que estabelece aquela Lei.
______________________________, _________de___________________de2020

___________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG/CPF do Representante legal

(reconhecido firma por autenticidade)
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ANEXO X
DECLARAÇÃO CONJUNTA DE IDONIEDADE, NÃO EMPREGA MENOR ART. 7º INC.
XXXIII da CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
(Preenchida em Papel Timbrado da Proponente)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

A empresa __________________________inscrita no CNPJ: ________________________, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a). Portador (a) da Carteira de Identidade no______________ e
do CPF no ______________, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente, sob
as penas da lei, que foi declarada idônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas.
DECLARA também para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
DECLARA ainda que nenhum dos sócios desta empresa esta impedido de participar deste
processo por força de possuir pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e
os Secretários Municipais, por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, ate o
segundo grau, inclusive por adoção.
Por ser máxima e plena verdade, firmo a presente declaração.
______________________________, _________de___________________de2020

___________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
RG/CPF do Representante legal

(reconhecido firma por autenticidade)
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