PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01
PRAÇA TIRADENTES, 29 – CENTRO – 37926-000
FONE: 37-3355-1222
Adm.: 2017/2020

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA ( NR10 E
NR 35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA( COM FORNECIMENTO
TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG.
Razão Social:
CNPJ N.º
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Telefone/Fax
Pessoa para contato:

Estado:

Recebemos, através de email, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação
acima identificada.
Local:__________________ , ______, de __________________ de 2017.

_____________________________________
Assinatura/Carimbo empresa CNPJ

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Doresópolis e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações
por meio do e-mail: licitacaodoresopolis@gmail.com
A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Doresópolis/MG, 01/12/2017
Érika Cristina Lopes Mendonça
Pregoeira
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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PREGÃO Nº. 044/2017
Processo Administrativo n° 076/2017
A Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG, torna público, para conhecimento das empresas
interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade de PREGÃO,
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10
E NR 35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO
TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I deste instrumento.
CREDENCIAMENTO:

21 de dezembro de 2017, às 14:00 horas

O recebimento e abertura dos envelopes dar-se-ão em ato contínuo ao encerramento
do credenciamento dos licitantes.
Os envelopes das propostas e habilitação serão recebidos pelo pregoeiro e equipe de
apoio, conforme Lei n. 10.520/2002.
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será processada em conformidade ao
disposto na Lei nº. 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e
posteriores alterações, a Lei Complementar nº. 123/2006 e das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos integrantes:
Fica facultado aos interessados a visita técnica aos locais onde serão realizadas as obras.
a) A visita técnica tem por objetivo dar à Prefeitura a certeza e a comprovação de que todos
os licitantes conhecem as peculiaridades dos serviços a serem executados e que suas
propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras
alegações de desconhecimento das características dos serviços e locais onde serão
realizados, resguardando a Prefeitura de possíveis inexecuções contratuais.
b) A visita poderá ocorrer até o último dia que antecede a abertura dos envelopes, através
de representante credenciado para este fim, deverá comparecer ao prédio principal da
Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG, situado na Praça Tiradentes nº 29, Centro onde
será conduzido às vias onde serão realizada a prestação dos serviços.
c) A visita deverá ser agendada junto ao Departamento de Engenharia através do telefone
(37) 3355-1222.
d) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
1.

DO OBJETO

Constitui objeto da presente Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
E QUALIFICADA (NR10 E NR 35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM
ALTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA (COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) NO
PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG, conforme
especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste instrumento.
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1.1. O objeto desta licitação deverá estar dentro das normas técnicas aplicáveis e
especificações exigidas no anexo I deste edital, ficando, desde já estabelecido que sua
aceitação dependerá do exame técnico de suas peculiaridade neste Termo de
Referência.
1.2. A prestação de serviços será realizada segundo preços, prazos e demais condições
estipuladas no Edital, no Termo de Referência e seus respectivos Anexos.
2.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação na licitação importa total e irrestrita observância dos proponentes às
condições deste Edital, observando que não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou
participar do fornecimento:
2.1.1. Empresas em estado de falência ou recuperação judicial, de concurso de credores, de
dissolução ou liquidação;
2.1.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de
Doresópolis, bem como sofreram suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a dois anos;
2.1.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Doresópolis, bem
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
2.1.4. Empresas com sócios ou proprietários em comum, que apresentarem propostas para
o mesmo item a ser disputado, prejudicando a isonomia e a competitividade do certame.
2.1.5 – Essa licitação NÃO se destina exclusivamente à ME’s e EPP’s tendo em vista o
inciso II do art.49 da Lei Complementar nº 123/2006.
2.1.6 - Não poderão participar deste pregão empresas que não atendem aos requisitos
exigidos pela Concessionaria local (CEMIG).
3. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES
3.1. Tratando-se de representante legal, deverá apresentar contrato social (acompanhado
da última alteração contratual, ou Consolidação) ou documento equivalente de constituição
da empresa, em cópia autenticada ou à vista do original, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.2. Tratando-se de procurador, deverá apresentar o instrumento de procuração pública ou
particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento dentre
aqueles indicados no item 3.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.3. Os agentes ou representantes comerciais deverão comprovar essa condição com a
apresentação do respectivo contrato de representação ou procuração específica, fora dos
envelopes, devendo todos os documentos de habilitação e da proposta serem apresentados
em nome do representado.
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3.4. O representante ou o procurador deverão apresentar ou preencher DECLARAÇÃO
(Anexo III), até a fase de credenciamento, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação, sob pena de não participarem do certame e serem devolvidos os
envelopes, caso haja recusa.
3.5. Para fins de aplicação da Lei complementar nº 123/2006 que fomenta a participação de
microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas através da concessão
de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, instituído pela Lei Complementar nº
123/2006 e suas alterações, em especial quanto ao art. 3º, as empresas deverão apresentar
sob pena de não credenciamento e consequentemente ser impedida de participar do
certame:
3.5.1. DECLARAÇÃO (Anexo IV), sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais
para a qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a
usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei
Complementar;
3.5.2. A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), deverá ser realizada através de apresentação de comprovação de
opção pelo simples nacional OU de Declaração de enquadramento registrada na Junta
Comercial Competente ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, ambas, com prazo de emissão não superiores à 90 (noventa) dias.
3.5.3. As empresas declaradas como ME ou EPP deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição;
3.5.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa;
3.5.5. A declaração do vencedor de que trata a alínea 3.5.4, acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal;
3.5.6. A prorrogação do prazo previsto no Item 3.5.4 deverá sempre ser concedida pela
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado;
3.5.7. A não-regularização da documentação no prazo previsto no Item 3.5.4 implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, ou revogar a licitação.
4.1. Os documentos de habilitação e proposta deverão ser apresentados em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados, a saber:
4.2. ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL, identificado, em sua parte externa, da
forma seguinte:
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG
PRAÇA TIRADENTES Nº 29, CENTRO –DORESÓPOLIS/MG CEP 37.926-000
PREGÃO Nº. 044/2017
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA COMERCIAL;
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), SEU ENDEREÇO, TELEFONE E FAX;
O RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES
ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO DE LICITANTES.

DAR-SE-ÃO

APÓS

O

4.2.1 A proposta comercial deverá ser apresentada, conforme modelo constante do Anexo
V, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.º CNPJ, número desta licitação, sendo
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa,
devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões
ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo, constando:
a.
b.

Descrição completa e detalhada dos serviços, sob pena de desclassificação.
Nos preços propostos para a aquisição dos serviços deverá estar inclusa todas as
despesas, além dos tributos e demais custos que compõem o fornecimento;
c.
Prazo de validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de abertura dos envelopes de proposta comercial, sendo que a omissão do prazo
de validade de proposta, ou prazo inferior ao estipulado, será considerado como sendo o
prazo mínimo exigido, ou seja, noventa dias.
d.
Os preços oferecidos deverão ser expressos em números inteiros com 02 (dois)
dígitos após a vírgula.
e.
As propostas deverão abranger a totalidade dos itens, sob pena de desclassificação.
f. A empresa que deixar de cotar qualquer item, terá sua proposta desclassificada para
todo o certame.
4.4. ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, identificado, em sua parte
externa, da seguinte forma:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG
PRAÇA TIRADENTES Nº 29, CENTRO –DORESÓPOLIS/MG CEP 37.926-000
PREGÃO Nº. 044/2017
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO;
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), SEU ENDEREÇO, TELEFONE E FAX;
O RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES
ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO DE LICITANTES

DAR-SE-ÃO

APÓS

O

4.5. O Envelope n° 02 conterá os documentos de habilitação, a saber:
4.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
4.5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.5.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, alterações caso houver,
devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
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4.5.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 4.5.1.2, deste subitem;
4.5.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
4.5.1.5. As empresas que apresentarem os documentos de Habilitação Jurídica na fase de
Credenciamento não necessitarão apresentá-los novamente.
4.5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4.5.2.1. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº 8.036/90, Art. 27), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
4.5.2.2. Certidão Unificada de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União ou Comprovante de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e Certidão
quanto à Dívida Ativa da União que abranja inclusive as contribuições sociais;
4.5.2.3. Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante;
4.5.2.4. Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;
4.5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
4.5.3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.5.3.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto do pregão, por haver fornecido serviços iguais ou similares aos do objeto da
licitação, mediante apresentação de certidão(ões) ou atestado (s) fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, ou por certidão(ões) de acervo técnico expedido
pelo CREA, demonstrando que a empresa executou diretamente serviços de características
semelhantes ao objeto licitado, que comprovem a execução de manutenção em Sistema de
Iluminação Pública, em quantidade não inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de
pontos constantes no projeto básico, qual seja, 285 (duzentos e oitenta e cinco) pontos.
4.5.3.2 - Certificado de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, em situação regular e em vigor.
4.5.3.2.1.: A empresa que for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no
CREA de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MG, em
conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº 413/97
do CONFEA, caso seja adjudicatária do certame e venha assinar contrato com essa
municipalidade.
4.5.3.3 - Declaração de Responsabilidade Técnica, nos termos do Anexo VI.
4.5.3.4 Declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa,
designada em seus estatutos como tal, de que dispõe ou tem como dispor de maneira certa,
de máquinas, equipamentos e pessoal técnico necessário ao cumprimento dos serviços, que
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poderá seguir modelo constante no Anexo VII.
4.5.3.5 Atestado de visita técnica emitido pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal
de Doresópolis/MG ou declaração de riscos pela não visita, que poderá seguir modelo
constante no Anexo VIII.
4.5.3.6 Relação de equipe de profissionais, com qualificação de Certificado NR10 e NR 35,
sendo obrigatória a apresentação dos certificados para comprovação.
4.5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.5.4.1. Certidão Negativa de Concordata/Falência, expedida no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados da data de recebimento dos envelopes;
4.5.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis(2016) e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
4.5.4.3 O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis supracitados poderão ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da dada de
apresentação da proposta, devendo ser utilizado o Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que o venha
substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de memorial de cálculo assinado
pelo contador da empresa.
4.5.4.4 As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar Balanço de
Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.
4.5.4.5 Serão considerados, “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e as demonstrações contábeis apresentados da seguinte forma:
a) publicados em Diário Oficial; OU
b) publicados em Jornal; OU
c) por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante ou no órgão de registro equivalente; OU
d) por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; OU
e) na forma de escrituração contábil digital (ECD) prevista na Instrução
Normativa da RFB nº.787 de 19/11/2007, acompanhada da autenticação pela
Junta Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso II, da Instrução
Normativa nº. 107/2008 do DNRC.
4.5.4.6 O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis apresentados deverão conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso
apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho
Regional de Contabilidade – CRC – são indispensáveis.
I - Comprovação da boa situação financeira da empresa, através do cálculo de índices
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contábeis abaixo previstos:
a) Índice de liquidez corrente – ILC – igual ou superior a 1,0:
ILC = AC, onde
PC
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante
4.5.5. DEMAIS DOCUMENTOS
4.5.5.1 Declaração firmada pelo representante legal da empresa, designado em seus
estatutos como tal, obrigando-se, sob as penas da lei, a comunicar a superveniência de fato
impeditivo da habilitação, que poderá seguir modelo constante no Anexo IX.
4.5.5.2 Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, firmada pelo representante legal da empresa, que poderá seguir modelo constante
no Anexo X
4.5.6. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias
autenticadas. A ausência ou irregularidade de qualquer um dos itens acima poderá ensejar a
inabilitação do proponente.
4.5.7. Os licitantes que desejarem autenticar previamente os documentos deverão
comparecer ao Setor de Licitação até o último dia útil anterior ao designado para realização
da sessão.
4.5.8. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou
quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no
máximo, da data de recebimento dos envelopes.
4.5.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
ou
4.5.10. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
4.5.11. Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
4.5.12. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5. CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. Os credenciamentos, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e os
envelopes de propostas e habilitação serão recebidos pelos pregoeiros, em sessão aberta,
na data, horário e local seguintes:
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Data: 01/12/2017
Hora: 14:00 horas
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Doresópolis, situada na Praça
Tiradentes, 29, Centro, Doresópolis/MG.
O RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DAR-SE-ÃO EM ATO CONTÍNUO
AO ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES.
5.2. Após a entrega, conferência e aceitação do credenciamento e da declaração de
cumprimento dos requisitos de habilitação exigidos pelo Edital, o pregoeiro encerrará a fase
de credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes de proposta comercial e
habilitação.
5.3. Uma vez declarada encerrada a fase de credenciamento e iniciada a abertura dos
envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de firma signatária e em
nenhuma outra hipótese será concedido prazo para apresentação de documento contido
neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas.
5.4. Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro e todos os presentes à sessão
rubricarão os mesmos, procedendo imediatamente à abertura da proposta comercial, cujos
documentos serão rubricados pelo pregoeiro e por todos os presentes.
5.5. Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão lacrados, em poder do
pregoeiro, sendo que serão abertos, após a fase de lances, apenas das licitantes
vencedoras.
5.6. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou
similar.
5.7. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de
quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições.
6. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO – ANÁLISE DAS PROPOSTAS
6.1. A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de MENOR PREÇO
GLOBAL oferecido, compreenderá o exame:
6.1.1. Da compatibilidade das características dos bens ofertados com as especificações
exigidas;
6.1.2. Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os
custos reais estimados para a execução do Contrato e com as disponibilidades
orçamentárias da Administração.
6.2. Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas:
6.2.1. Que não contiverem todos os dados exigidos para o envelope 01;
6.2.2. Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações;
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6.2.3. Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com
os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a
contratação.
6.3. As empresas cujas propostas contenham itens desclassificados na forma da cláusula
não poderão ofertar lance para tais itens.
7. OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS
7.1. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no
Edital, o pregoeiro dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e
sucessivos, que poderão ser oferecidos pelos autores da proposta de menor preço e das
ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superiores à primeira.
7.2. Se não houver pelo menos 3 (três) propostas nas condições indicadas no subitem
anterior, poderão fazer lances verbais os autores das 3 (três) melhores propostas, quaisquer
que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas.
7.3 Os descontos apresentados no valor global deverá ser aplicado proporcionalmente a
cada item.
8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. As propostas consideradas aceitáveis, que tenham atendido as especificações, prazos
de entrega e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na legislação
pertinente, serão classificadas segundo a ordem decrescente dos preços finais, a partir do
valor mais baixo.
8.2. Para efeito da classificação, será considerado o preço final, conforme o caso,
resultantes dos valores originariamente contados e dos lances verbais oferecidos.
8.3. O pregoeiro fará a conferência dos valores contados na proposta de valor baixo. Na
hipótese de divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão,
para efeito de classificação, os valores por extenso, ficando esclarecido que o pregoeiro fará
as correções de soma que se fizerem necessárias e que os valores corrigidos serão os
considerados para efeito de classificação.
8.4. O pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade
ou inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de
propostas.
8.5. Quando for constatado o empate, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos dos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
9. ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
9.1. Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte do julgamento
consistirá na análise da qualificação dos licitantes.
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9.2. O pregoeiro procederá à abertura do envelope da documentação de habilitação do autor
da proposta classificada em primeiro lugar, para verificação do atendimento das exigências
estabelecidas neste Edital.
9.3. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, será declarado o vencedor do
certame o proponente que tiver ofertado o MENOR PREÇO GLOBAL, considerados os
lances verbais, com todos os custos inclusos e devidamente atendido as especificações
deste Edital.
9.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não
atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro fará abertura do envelope da
documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos do
Edital, sendo o licitante declarado vencedor.
9.5. Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar com este
melhor condição para o fornecimento, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado
positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e
passarão a compor a proposta, observado o disposto no subitem 6.2, deste Edital.
9.6. Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar, imediata e
motivadamente, em sessão, a intenção de recorrer, o pregoeiro suspenderá a sessão e
será concedido ao licitante o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões do
recurso, assegurando aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para o oferecimento das contrarazões correspondentes.
9.7. Decididos os recursos eventualmente formulados ou inexistindo estes, o licitante
vencedor será convocado para assinar o Contrato.
10. RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO
10.1. O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo
pregoeiro e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas
escritas, os preços dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes,
as justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade ou inaceitabilidade e
classificação ou desclassificação de propostas, bem como de habilitação ou inabilitação
proclamadas, os fundamentos da adjudicação feita pelo pregoeiro, bem como quaisquer
outras ocorrências da sessão.
10.2. Assinada a ata da sessão pública, o pregoeiro encaminhará o processo da licitação à
autoridade competente, para homologação.
11. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO – GARANTIAS E PENALIDADES
11.1. Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis,
a contar do recebimento da comunicação específica, para assinar o Contrato respectivo
diretamente na Prefeitura Municipal de Doresópolis, ou retirar o respectivo instrumento,
devendo devolver no prazo máximo 03 (três) dias úteis, o que obedecerá às condições
indicadas na minuta, na qual estão definidas as condições de fornecimento, do pagamento
dos preços, as obrigações da firma Contratada e as penalidades que estará sujeita para
eventual inobservância das condições ajustadas.
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11.2. A Contratada executará o serviço com observância rigorosa das especificações
técnicas, das condições deste Edital e de sua proposta.
11.3. No interesse da Administração, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá
ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou
supressão dos quantitativos correspondentes, sem que isso resulte para a Contratada direito
a qualquer reclamação ou indenização.
11.4. Os serviços deverão ser prestado estritamente conforme condições estabelecidas no
Anexo I deste Edital.
11.5. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo fixado na convocação
específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação,
sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.
11.6. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará os
licitantes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da
habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta
atenda integralmente, ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para
assinar o Contrato.
11.7. O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às seguintes
penalidades:
I. Multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado ao licitante;
II. Advertência, ou suspensão temporária de participação em Licitação, e
impedimento de contratar com a Administração, por até 02 (dois) anos, ou
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição.
11.8. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa.
12. DO CONTRATO
12.1. O Contrato proveniente deste procedimento terá vigência de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado de acordo com o art.57 da LF 8.666/93
12.2. O Contrato poderá ser alterada, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8666/93,
ficando a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos
ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total registrado atualizado.
12.3 COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO, a licitante vencedora
deverá apresentar um Profissional Habilitado (Engenheiro Eletricista), para responder
tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar o nome e número de
inscrição junto ao CREA), cujo nome virá a constar da Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, relativa aos serviços em questão, devendo juntar a comprovação do
vínculo empregatício do(s) profissional(s), mediante contrato de prestação de
serviços ou outro instrumento contratual que demonstrem a identificação
profissional. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será
feita através do ato constitutivo da mesma.
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9.1.18.1 - TAMBÉM COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO, a empresa
deverá apresentar Comprovação de cadastramento na Concessionária/Distribuidora
de energia local, no código 0832 DTB OBRA PART REDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO
ATÉ 36,2KV.
13. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
13.1. Os serviços objeto desta Licitação deverão ser executados de acordo com a Ordem
de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Doresópolis, iniciando o cumprimento das
obrigações decorrentes no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da
mesma, conforme as condições de data, horário, local e quantidade estipulados.
13.1.1

O objeto desta Licitação será acompanhado por servidores do Município;

13.1.2 Somente após a emissão da Ordem de Serviço, é que a Contratada deverá iniciar
o cumprimento das obrigações que tiver assumido com o Município;
13.1.3 O objeto do Contrato não será recebido se estiver em desacordo com as condições
estipuladas na Contrato, nos autos do procedimento licitatório, ou na Ordem de Serviço;
13.1.4. Caso seja verificado que no período de 60 dias os serviços executados não estejam
aptos ou ainda que a execução não atende às exigências editalícias, poderá ser aplicadas
as penalidades previstas na Cláusula quarta deste Contrato.
14. DO PAGAMENTO
14.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, através de depósito em
conta corrente da Contratada, ou diretamente na Divisão de Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Doresópolis, até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação dos
serviços.
14.2. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto será autorizado sem o devido
aditamento.
15. DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão nos termos do art. 78 da
Lei nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no art. 80 da Lei nº 8.666/93, e
as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções:
15.1. Multa:
15.1.1.

O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada ao
pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato,
por dia de atraso.

15.1.2.

Na hipótese da Contratada inadimplir total ou parcialmente o contrato, a
Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por
cento), do valor total registrado, devidamente atualizado;
15.1.3. O Município de Doresópolis se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor da multa.
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15.2. Advertência; ou,
15.3. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por até 02 (dois) anos; ou,
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição.
16.

DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

16.1. O objeto será recebido por servidores do Município de Doresópolis, que verificarão se
os produtos estão em conformidade com as especificações.
16.1.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do
objeto com as especificações exigidas, podendo ser dispensada nos casos previstos no art.
74 da Lei nº 8666/93;
16.1.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e
conseqüente aceitação, o que se dará após 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
16.2. O Município de Doresópolis reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação.
16.2.1. A avaliação será realizada por servidor do Município de Doresópolis, que por seus
conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da
aceitação do objeto.
16.2.2. Na eventualidade do Município de Doresópolis recusar-se a receber o objeto por
estar ele em desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por
nenhum gasto com despesa de transporte ou qualquer outra necessária à devolução ou à
substituição do objeto do Contrato.
16.2.3. Fica reservado ao Município de Doresópolis o direito de vetar, a qualquer momento,
a entrega do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação.
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.07.01.25.752.0015.2133.3.3.90.39.00- Ficha 744 e suas correspondentes para os
exercícios seguintes.
18. REAJUSTE DE PREÇOS
18.1 – Poderá ocorrer reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, mediante
solicitação do contratado.
18.2 - O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
através do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) apurado no período.
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18.2.1 - Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados por
parte da CONTRATADA, que impactem no prazo contratual dos serviços.
18.3 - As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser
alteradas, caso ocorra à superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de
forma diferente sobre a matéria ou ainda no caso de extinção do
índice utilizado como parâmetro, conforme item 18.2.
18.4 - Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
considerando as bases pactuadas, o contratado requerer revisão dos valores face ao art. 65,
inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93. O equilíbrio econômico – financeiro só será
admitido na hipótese de alteração de preços do (s) serviços (s), devidamente comprovada e
espelhada a variação, que deve ser apresentada para avaliação do Município.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A Prefeitura Municipal de Doresópolis, responsável pelo Pregão, reserva-se ao direito
de:
I.
II.
III.

Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse
público, ocorrer fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada
ilegalidade no seu processamento;
Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas,
na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das
ofertas;
Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.

19.2. O pregoeiro ou a autoridade superior poderá em qualquer fase da licitação, promover
as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou completar a instrução do
processo licitatório.
19.3. A cópia do presente Edital poderá ser requerida junto ao Setor de licitações, situada
no prédio da Prefeitura Municipal de Doresópolis.
19.4. Esclarecimentos necessários referentes à presente licitação poderão ser obtidos,
desde que requeridos por escrito, em até 03 (três) dias da data de apresentação dos
envelopes, sendo que a resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 02 (dois)
dias após o protocolo junto à Comissão Permanente de Licitações. A resposta será
transmitida a todos os que retiraram ou que vierem a retirar o Edital.
19.5. Qualquer cidadão poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de
Licitação, devendo protocolar o pedido de impugnação diretamente na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes, sendo que a Administração responderá em até 03 (três) dias úteis.
19.6. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, perante a Administração, o
licitante convocado ou interessado que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que
anteceder a data para abertura dos envelopes.
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19.7. Não havendo impugnações, o Município de Doresópolis considerará aceitos todos os
termos e condições do Edital e qualquer alegação posterior não terá efeito de recurso
perante o Município de Doresópolis, conforme § 2º do art. 41da Lei nº. 8666/93.
19.8 . Essa licitação poderá ser revogada no todo ou em parte por interesse público,
decorrente de fato superveniente justificado.
19.9. Compõem o presente edital Minuta e os seguintes Anexos:
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA;
Anexo II – Modelo de Instrumento de Credenciamento;
Anexo III – Modelo de Termo de Aceitação das Condições do Edital;
Anexo IV – Modelo de Declaração de que o licitante está apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123/06;
Anexo V – Modelo de PROPOSTA COMERCIAL e especificações dos itens;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica
Anexo VII – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica
Anexo VIII – Modelo de Declaração de riscos de não visita
Anexo IX – Modelo de declaração de comunicação de superveniência de fatos impeditivos
Anexo X – Modelo de Declaração de que o licitante não emprega menores;
Anexo XI – Minuta do Contrato
Doresópolis/MG, 01 de dezembro de 2017.

ÉRIKA CRISTINA LOPES MENDONÇA
PREGOEIRA
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1.

INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes à matéria.
2.

OBJETIVO

Constitui objeto do presente edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E
QUALIFICADA ( NR10 E NR 35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(
COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) NO PÁTIO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG, conforme relação
abaixo.
Total de Pontos de Iluminação Publica na sede do Município de Doresópolis
1
285
TIPO DE
POTÊNCIA
POTÊNCIA
POTÊNCIA
QUANTIDADE
LÂMPADA
UNITÁRIA DA
UNITÁRIA DO
UNITÁRIA
(UM)
LÂMPADA (W)
REATOR (W)
TOTAL
(W)
VME
80
9,6
89,60
5
VME

125

13,75

138,75

204

VSO

70

14,00

84,00

23

VSO

100

17,00

117,00
53
FONTE:CEMIG 11/2017

O valor estimado total é de R$ 23.240,00 (vinte e três mil, duzentos e quarenta reais) .
3

ESPECIFICAÇÕES:

O serviço objeto desta licitação deverá ser prestado conforme especificações que seguem:
3.1 Os serviços serão executados dentro da área territorial de abrangência do município,
sendo sede . O serviço de manutenção deverá ser executado diariamente, conforme
solicitações do Município.
3.2 Os serviços deverão ser prestados nos seguintes prazos:
3.2.1 Quanto aos serviços de manutenção do sistema de IP, o prazo para recuperação de
qualquer ponto com defeito no perímetro urbano da cidade ou distrito será de até 72
(setenta e duas) horas contando do recebimento da reclamação ou da solicitação formal do
município.
a) 72 (setenta e duas) horas a partir do recebimento da solicitação para executar os serviços
de Manutenção Corretiva, podendo o município solicitar atendimento em 24 (vinte e quatro)
horas úteis em até 10% (dez por cento) das solicitações recebidas diariamente.
b) 24 (vinte e quatro) horas úteis para a informação no sistema informatizado da prefeitura
após a execução dos Serviços de Manutenção.
c) 72 (setenta e duas) horas para a substituição ou correção de posição ou instalação de
ponto de IP a partir da constatação pela ronda ou solicitação do município.
d) 240 (duzentos e quarenta) horas para os Serviços de Manutenção Preventiva, podendo
ser ampliado a critério exclusivo do município.
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e) 24 (vinte e quatro) horas para correção de conjunto de 03 (três) ou mais pontos
sequenciais apagados.
f) 48 (quarenta e oito) horas para correção de ponto isolado aceso durante o dia .
g) 48 (quarenta e oito) horas para correção de conjunto de 03 (três) ou mais pontos
sequenciais acesos durante o dia.
3.3 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste item fará jus a Multa pecuniária
nos termos do previsto neste instrumento, quando não se constituir em outras penalidades.
4.

JUSTIFICATIVA:

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 218 determina que:

“A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública, registrado como Ativo
Imobilizado em Serviço – AIS, à pessoa jurídica de direito público competente.
§ 1° A transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser realizada sem
ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis para a transferência estabelecidos
em resolução específica.”

Se faz obrigatória contratação de empresa especializada para fazer frente aos
compromissos no que diz respeito a executar a Manutenção do Sistema de Iluminação
Pública, tendo em vista que, a partir da data de 01/01/2013, a obrigação passou ser do
município.
Este é um processo sem fim porque a cada obra executada que melhora o nível da
iluminação em determinado trecho da cidade, Bairro ou Via Pública ou mesmo numa Praça
Pública, os moradores de outras regiões pleiteiam o mesmo procedimento. É nosso dever e
obrigação, inclusive pelo Princípio da Isonomia, já que todos são iguais perante a Lei,
procurar oferecer a todos os Munícipes o mesmo tratamento. O sentimento de igualdade na
sociedade moderna pugna pelo tratamento justo aos que ainda não conseguiram a
viabilização e a consecução de seus direitos mais básicos e fundamentais para que tenham
não somente o direito a viver, mas para que também possam continuar tendo uma vida
digna.
Desta forma, faz-se necessária a abertura de processo licitatório para contratação de
empresa qualificada para a continuidade da execução dos serviços de manutenção em
questão.
Em função da particularidade do objeto e pelo fato do recebimento das obras de extensão
e/ou melhorias da rede elétrica ficar vinculado ao gerenciamento da concessionária de
energia elétrica, a empresa deverá estar cadastrada, ou, com cadastro em andamento na
concessionária que atende ao Municípios (CEMIG) o que será exigido quando da assinatura
do contrato.
Justifica-se ainda a escolha do critério de julgamento “menor preço global” visto que há
inter-relação entre os serviços prestados e o material fornecido, promovendo uma fiscalização
mais eficaz através do gerenciamento centralizado, evitando que a qualidade dos serviços seja
prejudicado seja por má instalação, seja por produtos de qualidade duvidosa.
5- DEFINIÇÕES GERAIS:
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Para efeitos da presente licitação, são apresentadas as seguintes definições:
a) Ponto de Iluminação Pública: é o conjunto completo, constituído por uma Luminária e
seus acessórios, Lâmpada, Braço, Fiação, Conectores, Reator e Relé-Fotoelétrico,
indispensáveis ao seu funcionamento, suprido pelo mesmo circuito elétrico. Chamado
também de ponto de IP.
b) Ponto de Iluminação Pública do Tipo Aéreo: é o conjunto constituído por uma
luminária e seus acessórios, sustentada por estrutura pertencente à concessionária ou à
própria Prefeitura, cujo circuito alimentador é constituído de condutores instalados ao ar
livre.
c) Ponto de Iluminação Pública do Tipo Subterrâneo: é o conjunto constituído por uma
luminária e seus acessórios, além de postes, braços, suporte ou colunas, e cujo circuito
alimentador compõe-se de condutores instalados em eletrodutos subterrâneos ou
enterrados diretamente no solo, sejam de propriedade da concessionária ou do Município.
d) Ponto de Iluminação Pública do Tipo Ornamental: é o conjunto de concepção estética,
auto-suportado através de postes de aço, de alumínio ou ferro fundido, constituído por
bases, colunas, braços e suportes também em aço ou ferro fundido ou alumínio fundido,
para a iluminação de praças, avenidas duplicadas, trevos, etc. São também classificadas
como ornamentais alguns pontos de iluminação específicos que estão localizadas em locais
diferenciados valorizando monumentos públicos.
e) Rede de Iluminação Pública: é o conjunto de circuitos que tem por finalidade alimentar
diversos pontos de iluminação pública, sustentados por postes de concreto circular, duplo T
ou de concreto com conicidade reduzida, ou também de aço, com uma ou duas luminárias.
Quando os Cabos Elétricos Alimentadores são aparentes e fixados no alto dos postes ela
diz-se REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AÉREA. Quando os cabos Elétricos
Alimentadores estão instalados em eletrodutos enterrados no solo ela diz-se REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBTERRÂNEA.
f) Manutenção Corretiva: serviços executados em um Sistema de Iluminação Pública em
consequência da ocorrência de defeito ou acidente para recuperar ponto apagado ou
eliminar situação de risco a pessoas ou patrimônio.
g) Manutenção Preventiva: serviços planejados e executados em um Sistema de
Iluminação Pública objetivando evitar a ocorrência de defeitos e/ou minimizar seus efeitos. A
Manutenção Preventiva poderá ser iniciativa da empresa contratada ou por ofício do
Município.
h) Ronda: constituem-se na visita às avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias,
escadões, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, faixas
de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos, monumentos históricos e
em qualquer outra área onde existam pontos de iluminação pública nos Municípios já
elencados da base territorial do Município de Doresópolis , de forma a verificar situações de
inconformidade, na maioria das vezes sendo pontos de IP apagados, mas também
situações de risco, necessidade de melhoria ou ampliação da iluminação, prevenção de
danos materiais ao patrimônio público ou de terceiros, etc. Nos locais mencionados neste
item, deverá ser realizada inspeção (ronda) nas instalações de iluminação pública, visando
detectar lâmpadas apagadas ou acesas indevidamente, poste fora do prumo, abalroados,
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faltantes ou com luminária faltante ou compartimento aberto, braço ou suporte fora de
posição, caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante. A ronda deverá ainda
detectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a segurança da população ou
do sistema. Não se deve entender a Ronda como sendo somente a visita noturna. O roteiro
de Ronda ou trecho deverá ser feito em comum acordo com a Fiscalização do Município.
i) Serviços de Pronto Atendimento/Emergenciais: correspondem aos serviços requeridos
em algum equipamento ou componente físico de IP que esteja ocasionando obstrução
parcial ou total à circulação normal de veículos ou pedestres e/ou que ofereça riscos, ou
danos, de qualquer natureza à população e/ou ao patrimônio público ou de terceiros, ou
ainda em que a falta da Iluminação possa possibilitar algumas das situações descritas.
j) Estação Transformadora: conjunto destinado a alimentar circuitos de Iluminação Pública,
composto por transformadores e respectivos equipamentos de comando e proteção.
k) Classe de Tensão: representa o valor inteiro mais aproximado da Média Tensão de
Trabalho utilizado por fabricantes de materiais e equipamentos elétricos para homogeneizar
características de produtos.
l) Ponto Manutenido: é o Ponto de Iluminação Pública que foi consertado ou que sofreu
manutenção porque estava apagado para que voltasse a funcionar normalmente, ou que
estava aceso direto e foi recuperado a contento.
m) Ponto Convencional: é o Ponto de Iluminação Pública que está numa altura até 8,0m
(oito metros) do solo, independentemente do modelo da Luminária, do Tipo da Lâmpada e
se os Equipamentos Auxiliares são acoplados ou não.
n) Ponto Semi-Convencional: é o Ponto de Iluminação Pública que está numa altura acima
de 8,0m (oito metros) e abaixo de 12,0m (doze metros) do solo, independentemente do
modelo da Luminária, do Tipo da Lâmpada e se os Equipamentos Auxiliares são acoplados
ou não.
o) Ponto Não Convencional: é o Ponto de Iluminação Pública que está numa altura acima
de 12,0m (doze metros) do solo, independentemente do modelo da Luminária, do Tipo da
Lâmpada e se os Equipamentos Auxiliares são acoplados ou não.
p) Vão: é a distância em metros entre um poste e outro numa Via Pública. Em geral, o
“VÃO” é igual a 35,0m (trinta e cinco metros).
6- RECURSOS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES:

6.1 - É de inteira responsabilidade da empresa contratada o treinamento, qualificação e
recursos de mão de obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o
cumprimento dos prazos e demais exigências do Edital e seus anexos, observando as
quantidades mínimas necessárias.
6.2 - É de responsabilidade também da empresa contratada o pleno cumprimento das leis e
normas regulamentares na execução dos trabalhos e nas condições de segurança, cabendo
exclusivamente à empresa contratada a responsabilidade por ações trabalhistas,
previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados ou prepostos, devendo
atender integralmente o disposto neste edital e seus respectivos anexos e na legislação
vigente.
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6.3 - A empresa contratada deverá manter Engenheiro Responsável pela execução contínua
dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do Município.
6.4 - Todas as Ferramentas necessárias e a serem utilizadas quando da execução de
quaisquer serviços deverão estar sempre ao dispor do pessoal que executará tais serviços,
jamais sendo aceita alegação de falta de ferramental disponível.
6.5 - Os veículos necessários à perfeita execução de todo e qualquer serviço também serão
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada
6.6 - As Instalações físicas para almoxarifado, guarda de veículos, ferramentas e
equipamentos, acomodação do pessoal, escritórios etc. são de exclusiva responsabilidade
da empresa contratada e deverão obedecer as legislações e normas vigentes.
7 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

7.1 - Os materiais necessários aos serviços objeto da presente licitação serão adquiridos e
fornecidos pela empresa contratada.
7.2 - Todos os materiais necessários aos serviços, objeto da presente licitação deverão ser
adquiridos de fornecedores homologados e atenderem integralmente as normas da ABNT e
INMETRO/PROCEL, quando aplicável. Qualquer aplicação de material diverso deverá
receber anterior aprovação da Concessionária Local, mediante todos os testes e recursos
disponíveis e solicitados para avaliação.
8 - INSPEÇÕES DE AQUISIÇÃO:

8.1 - Todos os materiais adquiridos pela empresa contratada serão inspecionados pelo
Município e, quando for o caso, por corpo técnico da Concessionária, sempre nas
dependências da empresa contratada.
8.2 - Todas as despesas decorrentes da inspeção deverão ser suportadas exclusivamente
pela empresa contratada, inclusive aquelas decorrentes de ensaio destrutivo. Para tanto,
deverá a empresa contratada protocolar junto aos Municípios a solicitação para inspeção
dos materiais, antes da sua instalação.
8.3 - A aquisição de materiais pela empresa contratada deverá ser dimensionada e
planejada de forma que todos os materiais sejam inspecionados de acordo com as rotinas
do Município.
9 - CONTROLE DE QUALIDADE:

9.1 - A empresa contratada se obriga, a partir da assinatura do contrato, a GARANTIR A
QUALIDADE de todo e qualquer material aplicado no Sistema de Iluminação Pública do
Município de Doresópolis. Toda documentação solicitada nas etapas de Inspeção e
Liberação farão parte do acervo do Município, de forma a garantir a rastreabilidade e o
controle de qualidade. A qualquer momento o Município poderá requisitar amostras dos
produtos para a realização de ensaios para controle da qualidade. Estes ensaios serão
suportados exclusivamente pela Contratada.
10 - GESTÃO DE MATERIAIS:
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10.1 - Almoxarifado, Estoque Operacional e Estoque de Devolução:

10.1.1 – Ficará sob total responsabilidade da licitante contratada a armazenagem e descarte
de todo material utilizado na prestação dos serviços dando a destinação correta de acordo
com as normas ambientais vigentes
10.1.2 - Todos os materiais retirados do sistema de iluminação pública serão transportados
pela empresa contratada para o seu almoxarifado. A empresa contratada fará, às suas
expensas, um pré-tratamento e acondicionamento dos mesmos. Esses materiais ficarão
depositados em local apropriado, até que o Município indique a destinação final dos
mesmos.
10.1.3 - A triagem dos materiais será efetuada por mão de obra fornecida pela empresa
contratada, sob orientação e fiscalização do Município.
10.1.4 - As devoluções de materiais à Concessionária Local, quando for o caso, deverão ser
acompanhadas da documentação legal pertinente, sendo que as guias de entrega deverão
ser assinadas e carimbadas no seu verso por, no mínimo, um funcionário da Concessionária
Local ou por pessoa por ela designada.
11- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem prestados abrangem atividades na área de manutenção do sistema de
iluminação pública aérea ou subterrâneas,
11.1 - Operação e Manutenção Plena do Sistema de Iluminação Pública com Garantia
de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública:
11.1.1 - Consiste na Garantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública,
operação, manutenção das instalações, intervenções preventivas, corretivas, aplicação dos
materiais com todos os serviços e reparos necessários.
11.1.2 - Os Serviços de Manutenção preventiva e corretiva englobam todas as atividades e
cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular e permanente do
Sistema de Iluminação Pública do Município de Doresópolis/MG participantes desta
licitação. Estes serviços podem ser descritos como:
11.1.2.1 - A inspeção de rotina em todos os pontos de iluminação e a correção de não
conformidades detectadas.
11.1.2.2 - A revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez que nela for
realizada qualquer intervenção.
11.1.2.3 - O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de emergência
dentro dos prazos previstos.
11.1.2.4 - O atendimento a solicitações para substituição de lâmpadas apagadas à noite ou
acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a inconformidade, com
revisão no circuito dentro dos prazos previstos.
11.1.2.5 - Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede, seguindo instruções da
Fiscalização, com descarte dos materiais nocivos ao meio ambiente.
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11.1.2.6 - A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, descritos a
seguir, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no ponto de Iluminação
Pública:
11.1.2.6.1 - Lâmpadas queimadas e ou quebradas;
11.1.2.6.2 - Relés fotoelétricos com defeito;
11.1.2.6.3 - Chaves magnéticas com defeito;
11.1.2.6.4 - Reatores com defeito;
11.1.2.6.5 - Ignitores com defeito;
11.1.2.6.6 - Tampas em postes para acesso aos fusíveis ausentes ou danificados;
11.1.2.6.7 - Base para fusíveis e fusíveis com defeito;
11.1.2.6.8 - Soquetes com defeitos;
11.1.2.6.9 - Braços de luminárias em final de vida útil;
11.1.2.6.10 - Luminárias ou projetores defeituosos ou em mau estado de conservação;
11.1.2.6.11 - Rede de alimentação aérea ou subterrânea interrompida;
11.1.2.6.12 - Fiação interna dos braços e postes;
11.1.2.6.13 - Conectores.
11.1.2.7 - Todos os serviços de manutenção deverão ser relatados à Prefeitura, .
12. PENALIDADES POR VIOLAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE:
Sem prejuízo das demais sanções contratuais cabíveis, poderão ser aplicadas à empresa contratada
multas por violação dos Índices de Qualidade, após um período mínimo de 90 (noventa) dias do início
do gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública no Município.

13 - NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS:
13.1 - Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os
padrões e requisitos previstos nas normas regulamentadores da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT e do Ministério do Trabalho e Emprego, estarem certificados de
acordo com os regulamentos do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e, em
conformidade com as normas e procedimentos.
13.2 - A recomposição dos passeios ou logradouros públicos necessários em função dos
trabalhos executados pela empresa contratada será de sua exclusiva responsabilidade,
seguindo as normas utilizadas pelo setor competente do Município, inclusive quanto a
horário de trabalho e interrupções no trânsito.
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13.3 - Quando da manutenção em qualquer unidade com poste metálico, a existência do
aterramento deve ser verificada, corrigindo ou executando novo aterramento.
13.4 - Todo e qualquer trabalho ou serviço em que se faça necessário o aterramento este
deverá ser feito, impreterivelmente.
13.5 - Se houver o descumprimento deste item de forma parcial ou total ficará a contratada
sujeita às penalidades cabíveis tanto pelas cláusulas contratuais quanto pela
Concessionária Local, bem como pelo Município, se assim couber.
14 - FERRAMENTAS DE USO PARA AS EQUIPES DE CAMPO, EPI e EPC:
14.1 - Deverão ser disponibilizadas todas as ferramentas e equipamentos, inclusive EPI´s
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC´s (Equipamentos de Proteção Coletiva),
necessárias e utilizadas para serviços de Manutenção da Iluminação Pública do Município
de Doresópolis-MG.
14.2 - Em nenhuma hipótese será aceito paralisação ou descontinuidade de serviços por
falta ou deficiência de ferramentas.
14.3 - A falta de ferramental adequado sujeitará a empresa contratada às penalidades
contratuais, inclusive pecuniárias.
15 - PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
15.1 - A empresa contratada deverá disponibilizar todo o pessoal necessário, em todos os
níveis profissionais inerentes à perfeita execução dos serviços dentro das normas vigentes,
necessárias e utilizadas para serviços de Manutenção de Iluminação Pública e Redes
Elétricas Aéreas e Subterrâneas, de acordo com o Parque Luminotécnico dos Municípios e
os quantitativos previstos no Edital e seus anexos.
15.2 - Em nenhuma hipótese será aceito paralisação ou descontinuidade de serviços por
falta ou deficiência de pessoal técnico qualificado.
15.3 - A falta de pessoal adequado sujeitará a empresa contratada às penalidades
contratuais, inclusive pecuniárias.
16 - DEMAIS INFORMAÇÕES:
16.1 - Os serviços de manutenção no sistema de iluminação pública do Município de
Doresópolis-MG, com a garantia de funcionamento do sistema, são de total responsabilidade
da empresa a ser contratada.
14.2 - O total de pontos de IP do município é de 285 (duzentos e oitenta e dois), conforme
segue quadro detalhado abaixo, tendo tais números como base os dados enviados pela
CEMIG Distribuição S/A relativos ao mês de Novembro/2017:
15.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas as
especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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16.

DO PAGAMENTO

16.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, através de depósito em
conta corrente da Contratada, ou diretamente na Divisão de Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Doresópolis, até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação dos
serviços.
16.2. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto será autorizado sem o devido
aditamento.
17.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão por das seguintes
rubricas orçamentárias:
02.07.01.25.752.0015.2133.3.3.90.39.00- Ficha 744 e suas correspondentes para os
exercícios seguintes.
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ANEXO II
MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
Ref.: Credenciamento

A signatária ................., com inscrição no CNPJ sob o n.º ...................,
estabelecida à ....................., telefone .............., neste ato representada pelo Sr.
......................., nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ................., RG
n.º................., CPF n.º ................, com domicílio .................., para o fim especial de
representa-la junto à Prefeitura do Município de Doresópolis/MG, no Processo Licitatório
076/2017 – Pregão nº 044/2017, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e
Documentos de Habilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública,
apresentar impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame.
Local e Data

........................................................
Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO III
MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO
DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal,
declara estar de acordo com todos os termos do Processo Administrativo nº. 076/2017 –
Pregão nº. 044/2017 e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
Local e Data

..........................................................
Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO IV
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº
_________________,

por

seu

_______________________________,

representante
RG

legal

________________

o

Sr.
e

(a)
CPF

_________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso III do
Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os
requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar.
Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos
Incisos do §4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações.
Por ser verdade, firmo a presente.
Local e Data

..........................................................
Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE N.º 01 - A empresa licitante deverá apresentar, em impresso próprio, a planilha,
de acordo com as descrições abaixo, com preenchimento das colunas em branco, como se
segue:
Razão social da empresa, endereço, e o n.º do CNPJ/MF;
Ref.: Pregão nº. 044/2017
Prefeitura Municipal de Doresópolis (MG)

1
2
3
4

Total de Pontos de Iluminação Publica na sede do Município de Doresópolis
Valor Unitário por ponto de iluminação
Valor mensal dos serviços (1x2)
Valor anual dos serviços 12 meses (3x12)

285

Validade da Proposta 60(sessenta) dias
Valor Total Geral da Proposta: ____._____,___ (_____________________).
Local/UF e Data.
..........................................................
Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
Pregão nº. 044/2017
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Em atendimento ao Edital do Processo Licitatório nº 076/2017 - Pregão nº 044/2017,
declaramos que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________, disponibilizará em seu quadro funcional ou demonstrará seu vínculo em
conformidade com a legislação vigente, um Engenheiro Elétrico, com registro no CREA, de
forma que este será o Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do contrato,
caso esta sociedade empresária proponente seja a vencedora.
Para fins de atendimento desta declaração, a empresa deverá, como condição para
assinatura de contrato e para o respectivo início da prestação dos serviços, apresentar o
Responsável Técnico e seu registro profissional no CREA, sob pena de inadimplemento
contratual e aplicação de demais sanções dispostas em Edital e na legislação vigente.

Local e data
_________________________
Representante legal

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01
PRAÇA TIRADENTES, 29 – CENTRO – 37926-000
FONE: 37-3355-1222
Adm.: 2017/2020

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
Pregão nº. 044/2017

A

empresa

______________________________________,

_________________,

por

seu

_______________________________,

representante
CPF

inscrita
legal

no
o

________________

CNPJ

nº

Sr.

(a)

e

RG

_________________, DECLARA, para fins que dispõe ou tem como dispor de maneira
certa, de máquinas, equipamentos e pessoal técnico necessário ao cumprimento das obras
e serviços objeto desta licitação, bem como o cadastro junto à Concessionária/Distribuidora
de energia local, no código 0832 DTB OBRA PARTREDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO ATÉ
36,2KV.

_________________________
Representante legal
Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
Pregão nº. 044/2017
A

empresa

______________________________________,

_________________,

por

seu

_______________________________,

representante
CPF

inscrita
legal

no
o

________________

CNPJ

nº

Sr.

(a)

e

RG

_________________, DECLARA, através deste documento, que não teve interesse em
efetuar a visita técnica junto à Prefeitura Municipal de Doresópolis, para efeitos de
conhecimento das peculiaridades dos locais onde as obras objeto do supra citado certame
serão executadas . Declara ainda que os responsáveis da empresa têm conhecimento que a
visita foi oferecida aos participantes, a fim de dar à Prefeitura a certeza e a comprovação de
que todos os licitantes conhecem integralmente os serviços que serão executados e, via de
consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena
execução contratual, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características
, resguardando a Prefeitura de possíveis inexecuções contratuais.

Local e data
_________________________
Representante legal
Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
Pregão nº. 044/2017
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº
_________________,

por

seu

_______________________________,

representante
CPF

legal

o

________________

Sr.

(a)

e

RG

_________________, DECLARA, declara responsabilizar-se sob as penalidades cabíveis,
relativamente aos documentos exigidos nesta Licitação, a comunicar a superveniência de
fato impeditivo da habilitação.

Local e data
_________________________
Representante legal
Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO
À
Prefeitura do Município de Doresópolis
Praça Tiradentes nº 29 - Centro
CEP: 37.926-000 – Doresópolis/MG
Pregão nº. 044/2017
A

empresa

______________________________________,

_________________,

por

seu

_______________________________,

representante
CPF

inscrita
legal

no
o

________________

CNPJ

nº

Sr.

(a)

e

RG

_________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

).

Local e data
_________________________
Representante legal
Obs: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.
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ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO
Processo Administrativo n° 076/2017
PREGÃO Nº. 044/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.894.031/0001-36, com sede na cidade de
Doresópolis/MG, na Praça Tiradentes nº 29 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Xxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n
xxxxxxxxxxx, RG xxxxxxx SSP/XX, residente e domiciliado na Rua Xxxxxxxxxxxx, nº XXX,
bairro Centro, CEP 37.926-000, em Doresópolis/MG,
CONTRATADA:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA E QUALIFICADA ( NR10 E NR 35) COM EQUIPAMENTOS PARA
TRABALHO EM ALTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA( COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA) NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados de acordo com a Ordem de
Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Doresópolis, sendo que o prazo de cobertura do
seguro deverá ser imediato após a assinatura do contrato.
§1º
A Contratada deverá iniciar os trabalhos em prazo não superior a 05(cinco) dias
contados do recebimento da ordem de fornecimento
§1º
A Contratada deverá prestar os serviços em estrita observância ao anexo I do edital
do Pregão em epígrafe e consonante com a legislação da atividade .
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Esta ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos.
CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 65 da lei
8.666/93.
Parágrafo único – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem na quantidade do objeto contratado, até o limite
de 25% (vinte cinco por cento) da quantidade prevista inicialmente.
CLÁUSULA QUINTA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES
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A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão nos termos do art. 78 da Lei
nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no art. 80 da Lei nº 8.666/93, e as
previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções:
I.
Multa:
a. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada ao
pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia de atraso.
b. Na hipótese da Contratada inadimplir total ou parcialmente as obrigações
deste contrato, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa
de 10% (dez por cento), do valor total registrado, devidamente atualizado;
c. O Município de Doresópolis se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos à detentora, o valor da multa prevista neste
contrato.
II.
Advertência; ou,
III.
Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar
com a Administração, por até 02 (dois) anos; ou,
IV.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição.
CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
O Município de Doresópolis reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação.
§1º

A avaliação será realizada por servidor do Município de Doresópolis/MG, que por seus
conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer
acerca da aceitação do objeto.

§2º

Na eventualidade do Município de Doresópolis/MG recusar-se a receber o objeto por
estar ele em desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por
nenhum gasto com despesa de transporte ou qualquer outra necessária à devolução
ou à substituição do objeto deste contrato.

§3º

Fica reservado ao Município o direito de vetar, a qualquer momento, a execução do
objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste contrato será recebido por servidores do Município de Doresópolis/MG, que
verificarão se os serviços estão sendo prestados em conformidade com as especificações.
a. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do
objeto com as especificações exigidas, podendo ser dispensada nos casos previstos
no art. 74 da Lei nº 8666/93;
b. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e
conseqüente aceitação, o que se dará após cinco dias do recebimento provisório.
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Parágrafo único - O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
O Município de Doresópolis acompanhará e fiscalizará toda a execução do objeto deste
contrato, através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância
quanto às especificações deste:
I. Mandar suspender a execução do objeto;
II. Mandar substituir o serviço para que atendam às especificações exigidas;
III. Suspender o pagamento;
IV. Rescindir o contrato.
§ 1º O objeto deste contrato, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à
substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem
como alterações que comprometam a integridade e a utilização.
§ 2º Em caso de suspensão do pagamento, o Município de Doresópolis suspenderá
automaticamente os direitos de recomposição dos preços.
CLÁUSULA NONA - DO PREÇO
O preço certo e ajustado para a prestação dos serviços é de R$ _____(____), conforme
planilha em anexo, a ser pago em conformidade com o Pregão nº. 044/2017 e cláusula
seguinte deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, através de depósito em conta
corrente da Contratada, ou diretamente na Divisão de Tesouraria da Prefeitura Municipal de
Doresópolis, até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação dos serviços.
§ único: Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto será autorizado sem o devido
aditamento.
CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
§1º

A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução deste contrato.

§2º

A Contratada será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à
Administração, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.

§3º

A Contratada reconhece ao Município de Doresópolis o direito de, a critério deste,
descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias
previstas neste contrato.
37

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.647/0001-01
PRAÇA TIRADENTES, 29 – CENTRO – 37926-000
FONE: 37-3355-1222
Adm.: 2017/2020

§4º

A Contratada não poderá sem anuência do Município de Doresópolis, modificar
quaisquer especificações deste contrato.

§5º

A Contratada é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo
Município de Doresópolis, em qualquer momento, devendo prestar as informações e
esclarecimentos solicitados.

§6º

A Contratada é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a execução dos serviços, no todo ou em parte.
A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto deste, em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções.

§7º

§8º
§9º

A Contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei,
bem como diligenciar para que os serviços sejam executados em perfeitas condições,
não podendo conter quaisquer vícios.
A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

§10 Assistência durante 24 (vinte quatro) horas por dia que tem por finalidade o
atendimento do veículo segurado e seus ocupantes, em situações de emergência, em
caso de pane, acidente, roubo ou furto do veículo;
§11 No caso de sinistro, a Seguradora deverá prestar assistência no prazo, máximo, de 02
(duas) horas, contadas do comunicado feito pelo condutor do veículo ou pelo fiscal da
contratação designado pelo Município;
§12 Em caso de sinistro com perda total, roubo ou furto, a seguradora contratada deverá
indenizá-la 100% pecuniariamente sobre o valor de mercado, conforme tabela
elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE, referente à
semana de ocorrência do sinistro.
§13 A Empresa Contratada se obrigará a fornecer, em caso de acidente, incêndio,
roubo/furto, dentre outros sinistros, meio de transporte apropriado e equivalente para
que o condutor e os ocupantes do veículo retornem à sede da Prefeitura Municipal de
Doresópolis.
§14 A Seguradora responsabilizar-se-á, também, pelas despesas extraordinárias com
traslado, hospedagem de condutor e passageiros do veículo.
§15 A indenização devida, em caso de sinistro o reembolso deverá ocorrer no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, após a apresentação, à Seguradora, da documentação e
laudos exigidos por lei.
§16 Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja
comunicado;
§17 Reboque do veículo, por meio de serviço de guincho, sem ônus para a Prefeitura;
CLÁUSULA DOZE - DA SUBCONTRATAÇÃO
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É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA TREZE - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES
Este contrato Preços vincula as partes que dela participam e seus sucessores a qualquer
título.
CLÁUSULA QUATORZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes deste
contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.07.01.25.752.0015.2133.3.3.90.39.00- Ficha 744 e suas correspondentes para os
exercícios seguintes.
Parágrafo único Na eventualidade de prorrogação do contrato, os recursos orçamentários
correrão à conta de dotação orçamentária própria consignada no orçamento seguinte.
CLÁUSULA QUINZE - DO FUNDAMENTO LEGAL
Este contrato reger-se-á de acordo com a Lei nº. 10520/2002 e subsidiariamente a Lei nº.
8666/93, a Lei Complementar nº. 123/2013 e posteriores alterações, Pregão nº. 044/2017 e
demais disposições legais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Piumhi/MG para dirimir quaisquer dúvidas com relação a
este contrato, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.
CLÁUSULA DEZESSETE - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a Lei nº. 10520/2002 e subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar nº. 123/2013 e demais disposições aplicáveis à
espécie.
E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, assinam-no na presença
das duas testemunhas abaixo assinadas que a tudo ouviram o assistiram.
CLÁUSULA DEZOITO - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a Lei Complementar nº.
123/2006 e demais disposições aplicáveis à espécie.
E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, assinam-no na presença
das duas testemunhas abaixo assinadas que a tudo ouviram o assistiram.
Doresópolis, .................... de ................ de 2017.
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MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratante

__________________________
Responsável pela Fornecedora

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 076/2017
PREGÃO PRESENCIAL
N.º 044/2017

A Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG, torna público para o conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão afim de selecionar propostas
para, em sessão pública em sua sede, na Praça Tiradentes, nº 29, Centro em
Doresópolis/MG – Seção de Licitações e Contratos, às 14 h do dia 21 de dezembro de
2017, quando serão recebidos os credenciamentos, envelopes de propostas comerciais(nº1)
e documentos para habilitação(nº2), e tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA ( NR10 E NR 35) COM EQUIPAMENTOS
PARA TRABALHO EM ALTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA( COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA) NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG.”
cujo critério de julgamento será o de “MENOR VALOR GLOBAL”, em conformidade com a
Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações, na Lei
Complementar n.º 123/2006 e das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos
integrantes.

O Edital do Pregão está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal de Doresópolis na /MG, na Praça Tiradentes, n.º 29, Centro, em Doresópolis/MG –
Seção de Licitações e Contratos, das 8h às 16h.

Doresópolis/MG, 01 de dezembro de 2017.

Érika Cristina Lopes Mendonça
Pregoeira
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