PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80
Setor de Compras, Licitações e Contratos

ADVERTÊNCIA
SENHORES LICITANTES, SUGERIMOS QUE APRESENTEM SUAS
PROPOSTAS E, CONSEQUENTEMENTE, SEUS LANCES DE
FORMA CONSCIENTE, COM A CERTEZA DE QUE PODERÃO
ENTREGAR O OBJETO DA FORMA COMO FOI PEDIDO NO
EDITAL, OBEDECENDO AOS PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE
QUALIDADE EXIGIDOS.
A PREFEITURA DE PEDRA AZUL-MG ADVERTE A TODOS OS
LICITANTES, QUE NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR EMPRESAS
QUE VENHA A DESCUMPRIR O QUE FOR PACTUADO.
RESSALTAMOS AINDA QUE, PEDIDOS DE REALINHAMENTO DE
PREÇO SÃO EXCEÇÕES À REGRA, DESTINADOS SEMPRE A
SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE SERÃO
DEFERIDOS, SE EM TOTAL CONSONÂNCIA COM A
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

ATENÇÃO:
PARA MAIOR CELERIDADE AO CERTAME, OS LICITANTES
DEVERÃO
SOLICITAR
ARQUIVO
COLETOR
PARA
COMPOSIÇÃO DE SUAS PROPOSTAS ATRAVÉS DO E-MAIL:
LICITACAO@PEDRAAZUL.MG.GOV.BR.,
INFORMANDO
NOME DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, ENDEREÇO, FONE,
CNPJ E NOME DE PESSOA DE CONTATO.
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA DE PEDRA AZUL- MG, torna público que estará realizando no dia
30/11/2021 às 09h 00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº
061/2021, tipo Menor Preço Por Item, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON
GRID) COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO
DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A
EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE
TÉCNICO.
Edital
com
Informações
complementares
no
site:
www.pedraazul.mg.gov.br. Rosalvo Oliveira Filho - Pregoeiro Oficial.
PUBLIQUE-SE
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
AMPLA CONCORRÊNCIA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTO VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON GRID) COMPREENDENDO A
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.
Razão Social:
CNPJ N.º
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Telefone/Fax
Pessoa para contato:

Estado:

Recebemos, através de e-mail e/ou diretamente no Setor de Licitação, nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:__________________ , ____, de __________________ de 2021.
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Pedra Azul e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor
de
Licitações
e
Contratos
ou
email:licitacao@pedraazul.mg.gov.br.(preferencialmente)
A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da comunicação
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
Pregoeiro (a) Oficial
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
AMPLA CONCORRÊNCIA
1 - PREÂMBULO:
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL- ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na Praça
Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000, através de seu/sua Prefeito(a)
Municipal, torna público que seu(s) Pregoeiro(s) Oficial(is) e Equipe de Apoio,
nomeados através da Portaria 031/2021 de 04/01/2021, estarão reunidos para
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL do tipo “Menor Preço por item”,o qual será processado e julgado de
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.2002,
subsidiariamente à Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Leis
Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016no que couber, e no Decreto
Municipal nº028/2017 de 06/04/2017.
1.2 Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas pelo email:licitacao@pedraazul.mg.gov.br., fone (33) 3751-1047 ou no Setor de Compras,
Licitações e Contrato, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário
das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min.
1.3 Além do EDITAL E SEUS ANEXOS, demais informações/documentos tais como:
ALTERAÇÕES/NOTIFICAÇÕES, RECURSOS/DECISÕES, RESULTADO DO CERTAME,
CONTRATOS/ATAS E ADITIVOS/RESCISÕES referente este processo, serão publicados
no site www.pedraazul.mg.gov.br, abas “LICITAÇÕES” – “MODALIDADES/EDITAIS”.
1.3.1 Alertamos aos licitantes e demais interessados para ficarem, durante o
andamento da licitação, atentos às possíveis informações inseridas, em especial, nas
abas “ALTERAÇÕES/NOTIFICAÇÕES”, “RECURSOS/DECISÕES”, não serão aceitas
alegações futuras referentes ao desconhecimento das mesmas.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1 O objeto da presente licitação visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON GRID)
COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE
JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A
EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE
TÉCNICO.
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2.2 As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Termo
de referência/Planilha a qual faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão
ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os licitantes elaborarem
suas propostas.
2.3 As especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas,
podendo o licitante oferecer esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação
por meio de carta que anexará à proposta.
2.4 Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que
venham a incidir sobre as aquisições, inclusive o frete, carga e descarga no local de
entrega (município de Pedra Azul) e outros.
2.5 DA VISITA TÉCNICA
2.5.1 Considerando algumas peculiaridades da prestação de serviço para instalação de
sistema de geração de energia solar foto voltaica conectada á rede (on grid)
compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à
concessionária de energia, o fornecimento, montagem, condicionamento e
ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso a
concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico torna-se obrigatória a
VISITATÉCNICA dos licitantes noslocais dos serviços.
2.5.2 A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de
sanar possíveis dúvidas de interpretação do Termo de Referencia e o conhecimento
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
2.5.3 A Declaração de Visita Técnica”, prevista no Anexo VIII do Edital, é documento
obrigatórios e indispensável a ser apresenta junto à “Documentação de Habilitação”.
2.5.4 Secretaria Municipal de Obras coloca-se à disposição para agendamento e
acompanhamento da visita aos locais de execução dos serviços objeto do presente
procedimento, que deverá ser agendada em horário comercial, pessoalmente ou
pelo número (33) 3751-1047. Os agendamentos e visitas poderão ser realizados a
partir da publicação oficial da licitação/Edital até o dia que anteceder à data de
abertura da sessão pública de recebimento das propostas.
2.5.5 Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados
integralmente pelos próprios licitantes.
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3 - DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a)
Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 30/11/2021
HORA: 09h 00min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG
Praça Theopompo de Almeida, 250, centro, 39.970-000
Pedra Azul/MG
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
c) Encontrem-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
c.1 - Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença
homologatória do plano de recuperação judicial;1
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
e) Empresas que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal
de Pedra Azul -MG.
4.3 A observância das vedações do item 4.2 é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
5 – DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e
efeitos previstos neste edital, por sua representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação,
o
proponente/representante
deverá
se
apresentar
para
credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), devidamente munido de documentos
que o credenciem a participar deste certame e a responder pela representada,
1
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devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento
oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
Procuração em que comprove a outorga os necessários poderes para formular
ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este
certame licitatório, em nome da proponente.
5.4 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá
apresentar firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa
proponente, que detenham os poderes para exercer direitos a assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
5.5 Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não
estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital.
5.6 – A ausência de representante não excluirá a licitante do certame e seus
envelopes serão admitidos desde que atendam as exigências do edital e venham
acompanhados dos documentos descritos nas alíneas “a” e “c” do item 6.2.1,
prosseguindo-se com os demais atos do pregão mesmo com essa ausência.
5.6.1 - A ausência de representante legal implicará de imediato, na impossibilidade
da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do
direito de interpor recurso das decisões do (a) Pregoeiro (a), ficando a licitante
impedida de se manifestar durante os trabalhos.
5.7 – Após o inicio da fase de credenciamento o (a) Pregoeiro (a) não mais aceitará
novas licitantes para participação do certame.
6 – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO:
6.1 Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1 deste
Edital.
6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o(a)
Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no
presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02
na forma dos sub-itens abaixo:
6.2.1 – No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no
subitem 6.2, o representante de cada licitante, deverá entregar o(a) Pregoeiro(a) ou
Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
a) Declaração de Pleno Atendimento, (conforme modelo em anexo IV);
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b) Procuração publica ou particular, com firma reconhecida em cartório,
comprovando os poderes para formular lances verbais de preços, conforme
item 5.3;
c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso
de empresa individual;
II registro comercial, no caso de empresa individual;
III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
(caso o contrato social em vigor não apresente o nome do sócio administrador
e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá apresentar também a
alteração que contenha estes dados).
IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
V Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
exigir;
6.2.2 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o
regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº 123/06, deverá
apresentar, no momento do credenciamento, a seguinte documentação:
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a
comprovação desta condição se efetuada mediante certidão expedida pela
Junta Comercial. A certidão apresentada após o dia 31 de março do corrente
ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06. Conforme anexo VII.
Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos
citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e
Empresa de Pequeno Porte.
6.2.3 A não entrega da Declaração de Pleno Atendimento exigida no subitem 6.2.1
deste Edital implicará em não recebimento, por parte do(a) Pregoeiro(a), dos
envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não
aceitação da licitante no certame licitatório.
6.2.4 ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL-MG
<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 061/2021
DATA DE ABERTURA: 30/11/2021
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HORÁRIO: 09h00min
6.2.5 ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL-MG
<nome completo do licitante>
PROCESSO N°. 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 061/2021
DATA DE ABERTURA: 30/11/2021
HORÁRIO: 09h 00min
6.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser
apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião,
pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Pedra Azul/MG, ou ainda pela juntada da(s) folha(s) de órgão da
imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).
6.4 Os documentos necessários para participação na presente licitação,
compreendendo os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa)
6.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame
licitatória, apresentada em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos
respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou
notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais
documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
6.6 A autenticação, quando feita pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da
equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, poderá ser efetuada,na
sessão de licitação ou em horário de expediente, no Setor de Compras/Licitações do
prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG, situada à Praça Theopompo
de Almeida, 250, centro, 39.970-000, no horário de 08h00min às 12h00min e de
14h00min às 18h00min.
6.7 O CNPJ a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação,
deverá ser o mesmo da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.
6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de e mail, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
7.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante
e demais documentos, que deverá atender aos seguintes requisitos:
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I - Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Pedra AzulMG, ANEXO II / COMPLEMENTO (ARQUIVO DE PROPOSTA), assinado por quem de
direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no
CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada item, expresso em
reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos
arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo as folhas serem
rubricadas;
II – Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos,
computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação,
bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da
proposta;
III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta)
dias,a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação
expressa, esse prazo será considerado como tal;
IV – O proponente deverá apresentar a proposta também em mídia digital em
arquivo conforme envio – ARQUIVO DE PROPOSTA – ANEXO II (OBRIGATÓRIO
PROGRAMA EXCEL), esse arquivo deverá ser apresentado em CD, devendo ser
entregue no envelope I de proposta para lançamento em Sistema
Licitatório/Contábil e inicio do julgamento (não sendo motivo para inabilitação);
V–Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação,
endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver,
para contato; dados bancários: banco, número da conta corrente bancária e
agência respectiva.
VI–Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1 do presente
edital.
7.2 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
e na proposta específica prevalecerão as da proposta. Ocorrendo divergência entre
o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
7.3 Os descontos propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
7.4 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos
com a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1, inciso II deste Edital.
7.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.
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7.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste
edital.
7.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das
propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação
federal mencionada no preâmbulo deste edital.
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):
8.1 - A documentação, referente à regularidade fiscal, trabalhista, econômico
financeira e técnica (se o for o caso), deverá ser apresentada de acordo com o
disposto neste edital, em original ou em cópia devidamente autenticada e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.1.1 - A documentação para habilitação, conforme a constituição, consistirá em:
i) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma
licitante que irá faturar o objeto licitado;
ii) Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento. Certidões
Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014;
iii) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da
unidade de federação da sede da licitante;
iv) Certidão negativa de tributos municipais, emitida pela Prefeitura da sede do
licitante;
v) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular;
vi) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
vii) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da
realização da licitação;
viii)
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, do estado de origem, que comprove sua
habilitação para o exercício das atividades relativas aos serviços objeto do
presente Termo de Referência, contendo obrigatoriamente, o registro do
responsável técnico da área de Engenharia Elétrica;
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ix) Capacidade técnico-operacional da empresa licitante deverá ser feita
mediante a apresentação de pelo menos um atestado técnico fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa,
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do
profissional habilitado responsável técnico pelo serviço, que comprove que a
empresa executou serviço de fornecimento, instalação e comissionamento de
unidade geradora solar fotovoltaica na categoria minigeração, do tipo
conectada à rede (on-grid), vedado expressamente a apresentação de
atestados e CATs de sistemas fotovoltaicos com potência inferior, com o objetivo
de alcançar o valor de potência requerido pela soma das potências individuais.
x) Comprovação que possui em seu quadro permanente, na dada prevista para
entrega da proposta, profissional habilitado de nível superior Engenheiro
Eletricista, detentor de atestado de capacidade técnica devidamente registrado
no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT,
expedida por este conselho, que comprove ter o profissional executado para
órgão ou ente da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, o serviço de
fornecimento, instalação e comissionamento de gerador solar fotovoltaico do
tipo conectado à rede (on-grid) com capacidade mínima de 90 kWp, vedado
expressamente a apresentação de CATs de sistema solar fotovoltaico com
potência inferior, com o objetivo de alcançar o valorde potência requerido pela
soma das potências individuais.
xi) Comprovação de registro ou inscrição do seu(s) responsável (is) técnico (s) na
entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados.
xii) No caso do responsável técnico não ser registrados ou inscritos na entidade
profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados
os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
xiii) A comprovação de que o (s) profissional (is) indicado (s) pertence (m) ao
quadro permanente do licitante na data de abertura da licitação será feito
através da apresentação dos seguintes documentos, conforme ocaso:
a) sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente registrados
no órgão competente;
b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou cópia do estatuto social e da ata de eleição devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
c) empregado permanente da empresa: cópia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício
previsto na legislação de regência da matéria;
d) responsável técnico: cópia da certidão de registro de pessoa jurídica no
CREA/CAU da Sede ou Filial do licitante onde consta o registro profissional como
Responsável Técnico;
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e) profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado
entre o profissional e o licitante de acordo com a legislação civil comum.
f) profissional a ser contratado: declaração de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração
de anuência do profissional.
8.1.2 O(s) profissional(is) que apresentar(em) as CATs para comprovação da
qualificação técnico-profissional deverá(ão), obrigatoriamente, serão(s)
responsável(is)
pelo acompanhamento da execução dos serviços de que
tratam o objeto desta contratação. No caso denecessidade de substituição do
responsável técnico, antes ou durante a execução do contrato, deverá ser
efetuada a baixa ou substituição da ART, conforme indicação do Conselho
respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas
para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido ao
Gestor/Fiscal seus atestados e respectivasCertidões de Acervo Técnico do CREA.
8.1.2.1 Não será aceito pela Administração atestado / declaração de capacidade
técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial,
industrial ou de qualquer outra atividade econômica a que pertença a Licitante.
8.1.2.2 A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica
emitente do Atestado / Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter
informações sobre o serviço prestado.
8.1.2 O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita
Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente,
confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela
internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.
9 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1
- No dia, hora e local designados neste Edital, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a
sessão, após abertura da mesma, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, na forma prevista na clausula 6, e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, receberá os envelopes de nº. 01 – Proposta e nº.
02 – Habilitação devidamente identificada e lacrados, de cada licitante, admitindose, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo
registradas em ata os nomes das licitantes.
9.2 - Tão logo tenham sido recebidos os envelopes, o(a) Pregoeiro(a) comunicará aos
presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes
ao certame.
9.3 - Concluídas a fase de credenciamento dos representantes das licitantes e
recebimento dos envelopes, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, fará conferência
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dos envelopes dos licitantes credenciados, quanto a sua inviolabilidade, promoverá
a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e
rubricando todas as suas folhas, momento em que dar-se o início a fase de
classificação.
9.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
10 - DO JULGAMENTO:
10.1O julgamento da licitação será dividido em duas etapas–Classificação das
propostas e Habilitação – e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao
critério de MENOR PREÇO POR ITEM do objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2 Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar
efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações
seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa
de lances para aquele item.
10.1.3 Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio
obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço
apurado na pesquisa de mercado.
10.1.4 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos
documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante
classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências
constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2 O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente
licitação e os respectivos valores ofertados.
10.2.3 O(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.
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10.2.4 O(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para
cada item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço,
para que seus autores participem dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa
decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais
estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.2.7 O(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para
os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente,
em ordem decrescente de valor.
10.2.8 O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.
10.2.9 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
10.2.10 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
10.2.11 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.12 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.
10.2.13 Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao
Edital.
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10.2.14 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.
10.2.15 Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.
10.2.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.2.17 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos
matérias/serviços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer
natureza não previstos neste Pregão;
10.2.18 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06.
10.3.1 Em caso de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será
observado o seguinte:
a)

b)

c)
d)

e)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação
em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver
amparada por esta lei complementar.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá
a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após a notificação por parte do(a) Pregoeiro(a), sob pena
de preclusão.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs
remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar a melhor oferta.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
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10.4 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a
abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
10.4.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
10.4.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, da Lei Complementar
155 de 2016, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para pagamento ou parcelamento do débito e para
emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de
certidão negativa.
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.5 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio(a)
Pregoeiro(a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese
de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.
10.4.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará
a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo(a) Pregoeiro(a).
10.4.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
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Pregoeiro(a), sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s)
licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.4.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após
esse fato, ficarão por trinta dias correntes à disposição das licitantes interessadas.
Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da
licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos
autos a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, para
homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria Municipal para
apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da
licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à
contratação.
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame,
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais
no prazo de 03 (três) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final
da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação
do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora.
11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura Municipal de Pedra Azul, situada à Praça Theopompo de
Almeida, 250, centro, 39.970-000.
11.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo(a) Pregoeiro(a), que
consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e
declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do
término da sessão.
11.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.
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12 – DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a
licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços,
observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação
vigente e na proposta do licitante vencedor.
12.2 A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata
Contrato ou outro instrumento hábil, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93, que
deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação.
12.3 O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela PREFEITURA.
12.4 O(a) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar a Ata Contrato no
prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
12.5 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro.
12.6 A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
que dela poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de
fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.
12.7 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados
trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
12.8 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou
em parte, nas situações previstas abaixo:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado
de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
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b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art.
78, incisos XIV , XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor
será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada
ao processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço registrado.
Parágrafo terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal de Pedra Azul,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas na
legislação pertinente.
Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de
Registro de Preços, a Administração Municipal de Pedra Azul poderá, a seu exclusivo
critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
13 – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
13.1Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I,
subitem 7.1 deste edital, fixo e irreajustável.
13.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o
desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65,
alínea “d” da Lei 8.666/93.
13.2.1 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo
que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido
parecer.
14 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
14.1 As despesas eventuais decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à
conta de dotações especifica que será indicada no ato da formalização do contrato
ou outro instrumento hábil.
15 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
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15.1Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados na forma prevista no
Termo de Referência – Anexo I deste edital.
15.1.1 Os itens constantes de cada OF/OS deverão ser entregues/realizados de uma
só vez, o não cumprimento ensejará nas penalidades, multas e sanções previstas nos
art. 86 e 87 da Lei 8.666/93.
15.2No caso de defeitos ou imperfeições dos materiais/serviços, os mesmos serão
recusados, cabendo à contratada substituí-lo/refazê-los com as mesmas
características exigidas no Edital, no prazo a ser determinado por esta Prefeitura.
15.3 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos
materiais/serviços, obrigando-se a repor o que apresentar defeito ou for entregue em
desacordo com apresentado na proposta.
15.4 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte
da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais/serviços,
prestando os esclarecimentos solicitados, atendendo às reclamações formuladas,
inclusive acompanhado todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser
acompanhado por um encarregado da Pasta.
16 – DO PAGAMENTO:
16.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito na forma prevista
no Termo de Referência, anexo I deste edital.
16.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com
documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o
número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
16.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser
feita da mesma forma descrita no item 16.2.
16.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
16.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
16.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir
a Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para
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com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a
mesma optar pela rescisão contratual.
16.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
16.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que
se encontra em dia com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATADA:
I. Entregar/prestar os materiais/serviços objeto deste certame em estrita
conformidade com as especificações exigidas no Edital de convocação, em
especial o anexo I – Termo de Referência.
II. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza
com pessoal de sua contratação necessária à execução do objeto contratual,
inclusive encargos relativos à legislação trabalhista, previdenciárias, seguros e
quaisquer outros decorrentes dos serviços;
III. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos
e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados
ou prepostos, à Contratante ou a terceiros.
IV. Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que
garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS.
17.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
I
II

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
18 – DAS PENALIDADES:
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18.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de
atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor empenhado.
18.2 Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita
às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I – advertência;
II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
18.3 Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, 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, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
18.4 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
18.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias
em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for
o caso, cobrado judicialmente.
19 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido
de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no
subitem 11.4 deste edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no
prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail:
licitacao@pedraazul.mg.gov.br.
19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
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20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendidos os interesses
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da
contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor
do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
20.3 É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.
20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste
Edital, nos termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não
implicará em direito à contratação.
20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
20.6 O Prefeito (a) Municipal de Pedra Azul-MG, poderá revogar a presente licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49,
da lei n° 8.666/93.
20.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a
realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.
20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Pedra Azul-MG.
20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
20.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).
20.11 Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo I – Termo de referência/planilha;
Anexo II – Minuta de Proposta de Comercial;
Anexo III – Termo de Credenciamento;
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Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo V – Minuta de ata;
Anexo VI – Minuta de Contrato;
Anexo VII – Modelo declaração do representante legal da empresa lei 123/06;
Anexo VIII – Declaração de Vistoria.

Pedra Azul/MG, 17/11/2021.

Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES
PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAÇÕES
1. OBJETO:
1.1
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTO
VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON GRID) COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO
PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA,
O FORNECIMENTO, MONTAGEM, CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.
1.1.1. Objeto enquadra-se na definição de serviço comum de engenharia, uma vez
que pode ser objetivamente definido e especificado por critérios padronizados no
mercado, o que é compatível com exemplos de contratações semelhantes
ordinariamente disponíveis.
1.1.2. O tipo de licitação será por menor preço por item.
1.1.3. A unidade de serviço a ser registrada será o quilowatt pico (kWp) nominal
instalado.
1.1.4. A eventual contratação inicial será de, no mínimo, 10,0 kWp, integralmente
aplicados na mesma unidade de geração fotovoltaica, correspondendo a qualquer
um dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Pedra Azul. A quantidade mínima
de cada contratação subsequente será de 2,0 kWp.
1.1.5. Cada contratação corresponderá à instalação completa de um sistema de
geração de energia fotovoltaica numa unidade ou prédio público da Prefeitura
Municipal de Pedra Azul dimensionado conforme as diretrizes deste Termo de
Referência e atendendo todas as especificações técnicas nele contidas.
1.1.6. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a
contratação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferência de prestação de serviços, em igualdade de
condições.
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1.1.7. A forma de execução será INDIRETA sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, serviços de
instalações e montagens, necessários, atendendo os requisitos técnicos e legais e as
especificações e diretrizes deste Termo de Referência para cada sistema a ser
contratado.
1.1.8. O preço global de cada empreitada (cada pedido de fornecimento) será
obtido pelo produto do preço unitário ofertado do quilowatt-pico pela potência
nominal em kWp que for solicitada.
1.1.9. O objeto deste Termo de Referência é constituído pelo fornecimento da
solução completa e integrada para instalação de unidades de geração de energia
solar fotovoltaica, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e
serviços necessários para sua montagem e ativação para cada uma das unidades
conforme seus respectivos tipos (microgeração ou minigeração), observadas as
seguintes
1.2 DIRETRIZES:
1.2.1. As unidades a serem contratadas serão constituídas a partir do
dimensionamento da capacidade de geração de cada prédio, considerando as
limitações de área para instalação de painéis e das limitações contratuais com a
concessionária de energia, considerando os regimes tarifários e potências
disponibilizadas (demanda contratada). A partir desse dimensionamento as
solicitações de fornecimento serão definidas em função da potência nominal a ser
instalada, e serão orçadas com base no preço registrado do quilowatt- pico.
1.2.2. Cada unidade contratada compreenderá os seguintes itens:
a) Elaboração de projeto executivo, incluindo dimensionamento, memórias de
cálculo, desenhos, especificações técnicas de materiais e equipamentos, laudos de
avaliação estrutural, e todos os demais documentos necessários e suficientes para
caracterizar todos os serviços necessários à execução da instalação;
b) Aprovação do projeto e do pedido de acesso junto à concessionária de energia
elétrica e demais aprovações necessárias para a perfeita execução do objeto
deste Termo de Referência;
c) Fornecimento de todos os materiais de instalação (cabos, inversores, painéis
fotovoltaicos, estruturas de fixação, terminais, conectores, inclusive sistema de
proteção contra descarga atmosférica, etc.);
d) Execução dos serviços de montagem e instalação;
e) Configurações, testes, comissionamento, entrega técnica das instalações,
treinamento operacional e monitoramento remoto.
f) Elaboração de projeto "As Built". 7
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1.2.3. Cada sistema de geração fotovoltaica deverá ser dimensionado para o melhor
aproveitamento respeitando as limitações de área de cada unidade e as limitações
impostas pelas possibilidades de conexão com a rede da concessionária, levandose em consideração a classificação de cada unidade consumidora e da potência
disponibilizada pela concessionária.
1.2.4. A instalação dos módulos fotovoltaicos das usinas será prioritariamente na
cobertura dos prédios indicados públicos, podendo também ser utilizadas outras
áreas no terreno do prédio, caso disponíveis. Nos casos em que houver excedente
de energia gerada nas unidades, deverá ser feita compensação através do auto
consumo remoto nas unidades dos prédios públicos ou de uso público pelo Município
de Pedra Azul.
1.2.5. Para elaboração do(s) projeto(s) a CONTRATADA deve realizar análise prévia
das instalações civis, elétricas e de SPDA e MPS, com elaboração de relatório técnico
com indicação das eventuais adequações necessárias, tendo em conta também o
acesso aos elementos a instalar. O projeto executivo deverá ainda ser realizado a
partir de simulação de produção anual de energia através de software especializado
que permita simular as características reais dos equipamentos a serem instalados, os
dados climatológicos da localidade, as influências de sombras, da inclinação dos
módulos e de demais fatores na geração de energia do sistema fotovoltaico.
1.2.6. Na arquitetura do sistema de geração fotovoltaica deverá ser considerado que
a topologia da rede elétrica deverá permitir que se realizem medições em tempo
real para balanço de energia, gerada, consumida e exportada. Tais medições serão
objeto de monitoramento e gerenciamento remoto por sistema especifico.
1.2.7. Quando for o caso, o projeto executivo deverá prever estudo quanto a
distribuição de carga mecânica no telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo
todas as informações necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos
inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as
respectivas ART’s. O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo,
memorial de quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e
qualquer outro documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc.) que
contenham informações quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do
sistema. Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s)
responsável(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA.
1.2.8. Os projetos deverão ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar,
New Energy Finance (BNEF), demonstrando assim sua estabilidade financeira,
operacional e tecnológica.
1.2.9. Os módulos devem ter eficiência mínima de 20,04% em STC (Standard Test
Conditions). Variação máxima de potência nominal em STC de 5%. Os módulos
devem ter potência nominal mínima de 525Wp e potência por área de 203Wp/m²,
incluídas todas as tolerâncias. Os módulos devem ter, no mínimo, dois diodos de byPraça Theopompo de Almeida, 250,centro, 39.970-000, Pedra Azul/MG
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pass. Os conectores devem ter proteção mínima IP67. 60 As caixas de junção devem
ter proteção mínima IP65. Vida útil esperada mínima de 30 (trinta) anos. Garantia de
potência de 93% após os primeiros 10 (dez) anos e 84,95% após os 30 (trinta) primeiros
anos de operação, além da garantia contra defeitos de fabricação e
funcionamento igual ou superior a 12 (doze) anos.
1.3. O INVERSOR ou conjunto deles deverá ser compatível com o sistema do padrão
de entrada de energia (monofásico, bifásico ou trifásico) no local, sua potência
máxima deverá ser compatível com a potência instalada e deve oferecer uma
garantia total de no mínimo 7 (sete) anos.
1.3.1. Todos os inversores devem ser da mesma marca e modelo. A relação entre a
potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo (strings) formado
pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90. Deve
apresentar eficiência máxima de pico não inferior a 97%. Os inversores não devem
possuir transformador. Os inversores devem possuir no mínimo um canal de
rastreamento de ponto de máxima potência (MPPT – Maximum Power Point Tracker)
para conexão dos arranjos de painéis fotovoltaicos a fim de permitir o melhor
aproveitamento de cada arranjo.
1.3.2. A distribuição dos painéis pelos inversores deverá seguir a regra de pelo menos
um MPPT por face (água) do telhado ou direcionamento local. A distorção
harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%. O nível
máximo admitido de ruído é de 55 dB(A) a um metro de distância de cada inversor
individualmente. A tensão e frequência de saída do conjunto de inversores devem
ser compatibilizadas ao nível nominal de utilização da concessionária de energia
local.
1.3.3. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados
conforme as normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116,
NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1. Os inversores devem possuir certificação do INMETRO
e atenderem a todas as exigências da concessionária de energia local; Os inversores
devem ter grau de proteção mínimo IP 65.
1.3.4. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ±
0,9. A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e
corrente na saída do sistema. Os inversores devem incluir proteção contra o
funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensão. Os
inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c.,
curto-circuito na saída c.a., sobre tensão e surtos em ambos os circuitos, c.c. e c.a.,
proteção contra sobre corrente na entrada e saída além de proteção contra sobre
temperatura.
1.3.5. Os inversores devem possuir capacidade de monitoramento remoto, com e/ou
sem fio, e devem ser compatíveis com rede de supervisão baseada em TCP/IP e
Ethernet, disponibilizando, em tempo real, todos os dados referentes às variáveis de
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entrada e saída (tensões, correntes, potências, etc.), bem como seus parâmetros de
configuração e registros de eventos.
1.3.6. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico,
disjuntores de proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem
ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410. O quadro de
paralelismo deve possuir, no mínimo, as seguintes características:
a) Montagem de sobre por;
b) Disjuntor geral compatível com os níveis de tensão e corrente;
c) Proteção mecânica das partes vivas em placa de policarbonato permitindo
acesso somente aos comandos dos disjuntores;
d) Circuitos identificados com plaquetas de material plástico gravadas em baixo
relevo e com caracteres em alto contraste;
e) Deve possuir medidor de multi grandeza para aferição de no mínimo tensão entre
as fases e entre fase e neutro e corrente nas fases com capacidade para
comunicação integrada com o sistema de supervisão remota;
f) O quadro deve ser projetado com capacidade para ampliações futuras.
1.4. AS ESTRUTURAS DE SUPORTE devem estar projetadas para resistir aos esforços do
vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores
que C3, a depender da localização da instalação do sistema, em conformidade com
a ISO 9223 e EN 12944-2. As estruturas de suporte devem ser feitas de alumínio e
devem atender ao requisito de duração de 25 (vinte e cinco) anos, pelo menos. Os
procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto
também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral.
1.4.1. Sempre que possível devem ser utilizados furos já existentes nas telhas, deve-se
ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltração de
água no interior da unidade.
1.4.2. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que
permita o acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na
unidade.
1.5. Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao
SISTEMA DE ATERRAMENTO, de forma a garantir a equipo tencialidade.
1.5.1. No desenvolvimento do projeto executivo, a CONTRATADA deverá levar em
consideração o SPDA existente e compatibilizá-lo aos requisitos de segurança e
funcionamento do sistema fotovoltaico, incluindo, sempre que necessário,
aterramentos, ligações de equipo tencialização, e supressores de surto de forma
coordenada com o SPDA da instalação existente.
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1.5.2. Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas
caixas de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e
entre eles e o condutor de aterramento. Toda a instalação, deve ser realizada em
conformidade com a norma NBR 5419 e NBR 5410, inclusive, eventuais adequações
necessárias.
1.6. Cada unidade de geração fotovoltaica deverá ser fornecida com capacidade
para gerenciamento remoto através de SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO
capaz de manter base de dados em tempo real das variáveis de monitoramento e
seu registro histórico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais
(inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.).
1.6.1. A plataforma e demais recursos escolhidos para implementação do sistema de
gerenciamento remoto deverão oferecer capacidade para expansão a fim de
permitir o monitoramento conjunto de todas as futuras unidades de geração
fotovoltaica da Prefeitura Municipal de Pedra Azul.
1.6.2. A referência de tempo para todas as unidades deverá ser sincronizada por
protocolo de tempo real com capacidade para garantir o correto sequenciamento
de eventos entre as diferentes unidades monitoradas. O sistema de gerenciamento
remoto deverá coletar e monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos
instalados permitindo a supervisão remota do sistema. A rede de supervisão do
sistema fotovoltaico deverá permitir a integração com a rede de dados do edifício
sem que implique em falha na segurança da mesma.
1.6.3. O sistema de gerenciamento deverá disponibilizar, pelo menos, as seguintes
informações em tempo real:
a) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh;
b) Tensão e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT);
c) Tensões e correntes eficazes por fase na saída de cada inversor;
d) Potência em kW CA de saída por inversor;
e) Potência em kW exportada para a rede externa;
f) Balanço diário de energia gerada, consumida e exportada;
g) Gerenciamento de alarmes e eventos;
h) Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses;
i) Estado dos dispositivos de proteção (disjuntores e DPS’s);
1.6.4. O sistema de monitoramento deverá possuir recursos para medir e registrar a
potência consumida internamente e fornecer o balanço de energia entre a
geração, o consumo e a exportação para a rede. O sistema de gerenciamento
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deverá possuir capacidade para futuras expansões caso haja necessidade de se
incluir o monitoramento de novas variáveis ou inclusão de novos equipamentos.
2 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:
ITEM
0001

DESCRIÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE (ON GRID).

UND

QTDE

KWP

280

3. JUSTIFICATIVA:
3.1. O uso de energia elétrica é imprescindível ao atendimento das demandas
escolares, sendo necessária para iluminação, segurança, refrigeração e uso de
diversos equipamentos indispensáveis como computadores, eletrodomésticos,
ventiladores, condionadores de ar, dentre outros.
3.2. Os gastos com o consumo de energia elétrica nas escolas municipais
representam uma relevante parcela do custeio anual, sendo que as tarifas pagas por
tal consumo têm sofrido progressivos reajustes anuais.
3.3. Considerando os gatos anuais e maior conforto térmico programado pela
administração pública no atendimento aos alunos da rede publica municipal de
educação através de instalações de condicionadores de ar, torna-se viável, do
ponto de vista econômico, adotar medidas para redução dos valores a serem gastos
com o consumo de energia.
3.4. Dentre as fontes de energia consideradas limpas e renováveis, a energia solar
apresenta-se como uma forma viável para suprir parte do consumo de energia
elétrica da área educacional desta municipalidade, fazendo uso da área disponível
nas unidades e do recurso solar abundante no município de Pedra Azul.
3.5. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação
do objeto em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre
empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento
licitatório, cujo fator preponderante do certame será o MENOR PREÇO POR ITEM.
Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente, a Administração
obterá a economia em função do custo beneficio, não obstante seja ela uma
expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em
relação ao(s) produtos/serviço ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá
naquela que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM.
4. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1. A Futura licitação será realizada via modalidade Pregão Presencial do tipo
“Menor Preço – Por Item”, o qual será processado e julgado de conformidade com
os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº.
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8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Leis Complementares
123/2006, 147/2014 e 155/2016, no que couber, e no Decreto Municipal nº 028/2017
de 06/04/2017 e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. Visando à habilitação no certame, as licitantes deverão comprovar possuir
qualificação técnica compatível com o objeto da licitação.
5.1.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL:
5.1.1.1. A licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do estado de origem, que
comprove sua habilitação para o exercício das atividades relativas aos serviços
objeto do presente Termo de Referência, contendo obrigatoriamente, o registro do
responsável técnico da área de Engenharia Elétrica;
5.1.1.2. A comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante
deverá ser feita mediante a apresentação de pelo menos um atestado técnico
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa,
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do
profissional habilitado responsável técnico pelo serviço, que comprove que a
empresa executou serviço de fornecimento, instalação e comissionamento de
unidade geradora solar fotovoltaica na categoria minigeração, do tipo conectada
à rede (on-grid), vedado expressamente a apresentação de atestados e CATs de
sistemas fotovoltaicos com potência inferior, com o objetivo de alcançar o valor de
potência requerido pela soma das potências individuais.
5.1.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL:
5.1.2.1. A licitante deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na dada
prevista para entrega da proposta, profissional habilitado de nível superior Engenheiro
Eletricista, detentor de atestado de capacidade técnica devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida
por este conselho, que comprove ter o profissional executado para órgão ou ente da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, o serviço de fornecimento, instalação e
comissionamento de gerador solar fotovoltaico do tipo conectado à rede (on-grid)
com capacidade mínima de 90 kWp, vedado expressamente a apresentação de
CATs de sistema solar fotovoltaico com potência inferior, com o objetivo de alcançar
o valor de potência requerido pela soma das potências individuais.
5.1.2.2. O responsável técnico pela execução do serviço descrito no item 4.1.2.1 deve
ter registro no CREA sendo exigida a apresentação de certidão de registro
correspondente.
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5.1.2.3. A comprovação de vínculo profissional será feita com a apresentação de
cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante,
do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato
de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência
do profissional.
5.1.2.4. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as CATs para comprovação da
qualificação técnico profissional deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s)
responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o
objeto desta contratação. No caso de necessidade de substituição do responsável
técnico, antes ou durante a execução do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou
substituição da ART, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional
deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o este
Termo de Referência e o Edital de Licitação, devendo ser submetido ao Gestor/Fiscal
seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA.
5.2. Não será aceito pela Administração atestado/declaração de capacidade
técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial,
industrial ou de qualquer outra atividade econômica a que pertença a Licitante.
5.3. A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica
emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter
informações sobre o serviço prestado.
6. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O prazo total para instalação e início da operação do sistema é de 110 (Cento e
Dez) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. Segue
abaixo tabela com os prazos previstos para cada etapa:
ETAPA
1

2

AÇÃO
RESPONSÁVEL
Desenvolver, com base Contratada
nas

Projeto Executivo diretrizes técnicas do
Termo de Referência o
projeto executivo do
sistema de geração de
energia
solar
fotovoltaica
(a) Formalização da Contratada/
solicitação de acesso, Acessante
com o encaminhamento

PRAZO
5 dias

3 dias
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Solicitação
Acesso

de

de
documentação,
dados e
informações pertinentes,
bem como dos estudos
realizados.
(b)
Recebimento
da CEMIG
solicitação
de acesso
(c)
Solução
pendências

de Contratada/

Acessante
relativas às
informações
solicitadas na Seção 3.7
do Módulo 3 do PRODIST.
(a) Emissão de parecer CEMIG
com a
3

Parecer
Acesso

de definição
das
condições
de acesso.

-

3 Dias

Para central
geradora
classificada
como
microgeração
distribuíd
a, quando não
houver
necessidade
de
execuçã
o de obras de
melhoria ou reforço
do
sistema de
distribuição, até 15
(quinze) dias após as
etapas 2(b) ou
2(c)
Quando
houver
necessidade
de execução de
obras de melhoria
ou
refo
rço
no
sistema
de
distribuição, até
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30 dias após a
ação 2(b) ou
2(c).

4

5

6

(a) Instalação de todos Contratada
os equipamentos e mais
do
itens previstos no projeto
de
executivo,
ficando
pendente apenas a
conexão com a rede.
(b) Comissionamento
Contratada
do
Sistema
(a) Solicitação de vistoria Contratada

Instalação
sistema
geração

Implantação
da
conexão

Aprovação
pon to
de conexão

(b) Realização da vistoria CEMIG
(c)
Entrega
Acessante do

para CEMIG

Relatório de Vistoria se
houver pendências.
(a)
Adequação das Contratada
condicionantes
do
do
Relatório de Vistoria
(b) Aprovação
do CEMIG
ponto
de conexão,
adequação
do
sistema
de
medição e início do
sistema
de
compensação
de
energia,
liberando
a
microgeração
para
sua
efetiva
conexão.

5 dias após a etapa
3 (a)

Imediatamente após
a etapa 4 (a)
Imediatamente após
a etapa 4 (b)
Até 7 dias após a
etapa 5 (a)
Até 5 dias após a
etapa 5 (b)

10 dias

Até 7 dias após a
etapa 5 (b), quando
não
forem
encontradas
pendências

6.1.1
Na hipótese de atraso no cumprimento do cronograma estabelecido, a
contratada ficará sujeita a aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) do
valor não executado do respectivo cronograma. O atraso por período superior a 30
(trinta) dias poderá caracterizar a inexecução parcial do objeto.
6.1.2 Na hipótese de atraso na entrega final do serviço, a contratada ficará sujeita a
aplicação de multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do
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contrato, incidente sobre o número de dias em atraso, até a data de recebimento
do serviço pelo contratante, limitada a 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato. O atraso por período superior a 60 (sessenta) dias poderá caracterizar a
inexecução parcial do objeto.
6.1.3 Na hipótese de inexecução parcial do objeto, a contratada ficará sujeita à
aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor
total dos itens não executados.
6.1.4 Na hipótese de inexecução total do objeto, a contratada ficará sujeita à
aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor
total do contrato.
6.1.5 Quando constatados vícios na execução de serviços já pagos, a contratada
deverá providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalização, sob
pena de ressarcimento do valor correspondente aos reparos efetuados pela
contratante, acrescido da multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre tal
valor.
6.1.6 O descumprimento total ou parcial de obrigações e encargos sociais e
trabalhistas caracterizará falta grave, podendo ensejar a inexecução do objeto e a
aplicação da multa correspondente.
6.1.7 Sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, a
contratada ficará sujeita, ainda, à possibilidade da aplicação das demais sanções
previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, bem como demais penalidades previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666/1993, nos seguintes termos:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração por até 2 anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
6.2 Os pagamentos serão efetuados conforme a conclusão das etapas do
cronograma de execuçãodo objeto descritas na tabela abaixo:
ETAPA/MARCO

PERCENTUAL
DA ETAPA
Aprovação do projeto executivo pela Fiscalização
5%
5%
Aprovação do projeto executivo e do pedido de
acesso
pela Concessionária
Finalização da montagem dos equipamentos
40%
Vistoria da Concessionária e aprovação da
montagem

20%
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Comissionamento e entrada em operação

15%

85%

6.2.1 O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente bancária
dentro dos prazos legais após ateste da medição realizada pela Fiscalização, sendo
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação
em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP.
6.2.2 O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 20 (vinte) dias contados da
apresentação do documento fiscal correspondente.
6.2.3 A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no preâmbulo do Contrato.
6.2.4 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Termo de Referência, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer
circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatária para
a devida correção.
6.2.5 A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: Execução defeituosa
dos serviços; Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços
contratados; Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente,
possam prejudicar o CONTRATANTE; Paralisação dos serviços por culpa da
CONTRATADA.
6.2.6 O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de
qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que
o CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for
facultativo.
7

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1
Concluída a instalação do sistema solar fotovoltaico (contemplando
comissionamento e entrada em operação), ela será recebida pela Fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da
data de recebimento da comunicação escrita da Contratada. A fiscalização
poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades
significativas quanto às especificações.
7.1.1
Após o recebimento a contratada deverá fornecer toda assistência técnica
necessária à solução das imperfeições supervenientes eventualmente detectadas,
independentemente de sua responsabilidade civil.
7.1.2
A CONTRATADA deverá apresentar para fins de recebimento definitivo os
seguintes documentos:
a) Projeto as built elaborado pelo responsável por sua execução.
b Certidão de baixa da ART de execução.
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c) Laudo com análise de desempenho do sistema.
7.1.3

No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão
consideradas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da
Lei 8.666/93.

7.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e
penal da contratada.
8

DO INÍCIO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 Como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a
contratada deverá apresentar,até o décimo dia após a emissão da Ordem de
Início dos Serviços:
8.1.1

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela
execução dos serviços, onde deverá constar nome, título e número de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.2 Os serviços a serem prestados deverão estar dentro das boas técnicas e práticas
de construção, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas
Brasileiras específicas vigentes, aplicando- se material de boa qualidade.
8.3 Para a perfeita consecução dos itens, a CONTRATADA, além do fornecimento,
deverá prestar os serviços de instalação, configuração, comissionamento,
conexão a rede da concessionária de energia elétrica, treinamento operacional
e manutenção preventiva pelo período de 60 (sessenta) meses.
8.4 A CONTRATADA deverá oferecer garantia total de no mínimo 30 (trinta) anos, 07
(sete) anos para o(s) inversor(es) e 30 (trinta) anos para a estrutura de
sustentação e módulos fotovoltaicos, conforme o caso, em estabelecimento
credenciado pelo fabricante, sem limite de horas.
8.5

A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.6 A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais
causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, quando caracterizado a má-fé, o
dolo, a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários, durante o
fornecimento do produto.
9. DO TREINAMENTO
9.1
O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para a
operação,gerenciamento e monitoramento dos sistemas.
9.2
A duração do treinamento deverá ser de no mínimo 8 (oito) horas, sendo
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distribuído com 4 (quatro)horas teóricas e 4 (quatro) horas práticas.
9.3
O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo
contratante, e deverá estar coerente com os equipamentos instalados.
9.4
As despesas do curso, inclusive material didático impresso e em meio digital,
viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO:
10.1 A Secretaria Municipal de Obras, através de servidores credenciados, serão os
responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos
itens licitados.
11. DA VISITA TÉCNICA
11.1 Considerando algumas peculiaridades da prestação de serviço para instalação de
sistema de geração de energia solar foto voltaica conectada á rede (on grid)
compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à
concessionária de energia, o fornecimento, montagem, condicionamento e
ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso a
concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico torna-se obrigatória a
VISITATÉCNICA dos licitantes noslocais dos serviços.
11.2 A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de
sanar possíveis dúvidas de interpretação do Termo de Referencia e o conhecimento
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
11.3 A Declaração de Visita Técnica”, prevista no Edital, é documento obrigatório e
indispensável a ser apresenta junto à “Documentação de Habilitação”.
11.4 A Secretaria Municipal de Obras coloca-se à disposição para agendamento e
acompanhamento da visita aos locais de execução dos serviços objeto do presente
procedimento, que deverá ser agendada em horário comercial, pessoalmente ou
pelo número (33) 3751-1047. Os agendamentos e visitas poderão ser realizados a
partir da publicação oficial da licitação/Edital até o dia que anteceder à data de
abertura da sessão pública de recebimento das propostas.
11.5 Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados
integralmente pelos próprios licitantes.
12. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO:
12.1 As despesas eventuais decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão
à conta de dotação especifica que será indicada no ato da formalização do
contratoou outro instrumento hábil.
13. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
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13.1 A execução iniciará na data de sua assinatura ata do SRP e terá vigência de 12
(Doze) meses.
14. VALOR/ FORMA DE PAGAMENTO:
14.1 O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após a prestação dos serviços
licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante
a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG, mediante cheque nominal ou depósito
bancário em nome da proponente.
Este termo foi elaborado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e
Obras.
Pedra Azul, 17/11/2021.
Secretária Municipal de Educação

Secretária Municipal de Obras
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021

<<<<DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS –
ENCONTRA-SE NO ANEXO COMPLEMENTAR>>>>

Atenção:
Para maior celeridade ao certame, os licitantes deverão solicitar arquivo coletor
para composição de suas propostas através do e-mail:
licitacao@pedraazul.mg.gov.br., informando nome da razão social da empresa,
endereço, fone, cnpj e nome de pessoa de contato.
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ANEXO III
TERMO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na
................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de
.........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr.
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ....................,
(Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº.
.......................... emitido pela SSP/... e inscrito no CPF/MF sob o nº. .......................,
residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para
participar do Processo Licitatório instaurado pelo Município de Pedra Azul, Estado de
Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 031/2021, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
mesma, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos,
desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
................., ......... de ........................ de2021.
.......................................................................................
(nome do representante legal pela empresa)
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº. CPF do signatário)
IMPORTANTE:
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
Papel timbrado ou carimbo da empresa
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PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
Anexo IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório
nº. 093/2021, do Pregão Presencial SRP nº. 061/2021 promovido pela Prefeitura de
Pedra Azul-MG, a empresa ........................................................, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º .................................., com sede à ......................................, no município de
.............................., pelo seu representante legal, infra-identificado, DECLARA:
1. que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra
identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos
os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação;
2. sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio,
responsável técnico, membro do corpo técnico ou administrativo da
declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura
Municipal de Pedra Azul - MG;
3. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, não obstante, declara ainda sob
pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal ;
4. que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos;
5. e que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº.
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para
participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em situação
regular com suas obrigações perante a Previdência, FGTS e com as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal;
6. renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou
pretexto, em decorrência da participação desta empresa na
supramencionada licitação;
7. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores.
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O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

(local e data) ______________, ____ de ________________ de _________

________________________________________________________
Assinatura do representante legal

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da
sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos
de habilitação) exigidos nesta licitação.

IMPORTANTE:
Papel timbrado ou carimbo da empresa
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PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___ /2021
O MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede à Praça Theopompo de Almeida, 250, Centro, 39.970-000 Pedra Azul/MG – CEP.:
39.970-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.414.565/0001-80, neste ato representado
Marcio Ferreira Souto, portador do RG; nº MG-7.834.116 SSP/MG e CPF nº 945.327.02615, residente e domiciliado na Rua Francisco Borja Porte, nº 340, Bairro: Cruzeiro, Pedra
Azul/MG; considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº. 061/2021, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da
empresa ................................................................................, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, estabelecida à Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF
nº ................................ e Inscrição Estadual nº ........................................... representada
pelo Sr ............................, brasileiro, portador do RG; nº................SSP/.... e do CPF nº
....................... residente e domiciliado na cidade de .................../...., a Rua.
.......................,nº ..... bairro: .............. Atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes
às normas constantes nas Leis Federais nº. 10.520 de 17.07.2002, subsidiariamente à
Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e suas posteriores alterações e no Decreto Municipal nº
028/2017 de 06/04/2017.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON GRID)
COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE
JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A
EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE
TÉCNICO, conforme as especificações da proposta de preços apresentada no
Pregão Presencial n° 061/2021, Processo n° ...../2021, os quais, independentemente
de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.
ITEM

QUANT. ESTIMADA

UNID.

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS

VALOR
UNITÁRIONEGOCIADO

1
2

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
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VALOR
TOTAL
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2.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
2.1.1 Notificar o fornecedor de
fornecimento/prestação de serviço;

qualquer

irregularidade

encontrada

no

2.1.3 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento
do material;
2.1.4 Efetuar os pagamentos devidos observados as condições estabelecidas nesta
Ata;
2.1.5 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar
contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo
ocorrer licitações específicas, para aquisição do objeto desta Ata, observada a
legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor
do registro, em igualdade de condições.
2.1.6 – Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá
ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de
Preços sobre o saldo remanescente do item, por prazo a ser determinado pela
Administração, conforme a minuta anexa ao Edital.
2.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
2.2.1 Assinar esta Ata no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da
convocação;
2.2.2Fornecer o material conforme especificação marca e preço registrados;
2.2.3 Entregar/prestar os materiais/serviços objeto deste certame em estrita
conformidade com as especificações exigidas no Edital de convocação, em
especial o anexo I – Termo de Referência.
2.2.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a
contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a
contar da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário
Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4.1 – O gerenciamento deste Instrumento, no aspecto operacional e contratual,
caberá à Prefeitura Municipal de Pedra Azul, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e
das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a
avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve
os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via email ou telefone, para retirada da nota
de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas
certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de
aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas
no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos
órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas
pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
Parágrafo segundo – A Seção de Almoxarifado auxiliará a Seção de Compras nas
pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem
contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de
contratação.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 – Os preços registrados, a especificação do material, o quantitativo, as marcas,
as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes da
presente Ata.
5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.
5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Setor de Licitações e Contratos deverá
convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a
adequá-lo à média apurada.
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5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não
pode cumprir as obrigações assumidas, a Administração Municipal poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada
à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
anteceder o pedido de fornecimento.
5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o
valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no
mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
5.6 - Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele
apurado pela Administração Municipal para determinado item.
5.7 - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente por meio
eletrônico.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser
cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos
incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no
art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
6.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
considerando-se cancelado o preço registrado.
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6.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pela Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a
aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
6.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
fornecedor relativas ao respectivo registro.
6.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
7.1–O fornecimento/serviços do objeto deste certame dar-se-á de forma PARCELADA
de acordo com a necessidade do município.
7.2 – O fornecedor/prestador de serviço sujeitar-se-á à fiscalização dos
produtos/serviços no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Pedra
Azul o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em
condições satisfatórias.
7.3
- O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas
no ANEXO I deste edital.
7.3.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro)
horas, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 Observando a dotação orçamentária, o pagamento será feito na forma prevista
no Termo de Referência, anexo I deste edital.
8.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com
documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o
número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
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8.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser
feita da mesma forma descrita no item 16.2.
8.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
8.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
8.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir
a Nota de Autorização de Fornecimento mesmo estando o Município em débito para
com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a
mesma optar pela rescisão contratual.
8.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
8.8 O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Contratado de que
se encontra em dia com suas obrigações para com o Sistema de Seguridade Social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de
atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor empenhado.
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita
às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
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proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
9.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias
em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for
o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço,
por parte do fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindilo, mediante notificação, com prova de recebimento.
10.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93,
constituem motivos para a rescisão da contratação:
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa
causa e prévia comunicação a Administração Municipal;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio
efetuado pelo representante da Administração Municipal.
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou
incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a
execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel
cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.
10.3 - A Administração Municipal de Pedra Azul é reconhecido o direito de rescisão
administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no
que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem
como as do artigo 80.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos
exercícios, cujo Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no
Quadro de Detalhamento a ser publicado oportunamente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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12.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial
do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Azul - Estado de Minas, para dirimir
questões oriundas desta Ata, com renuncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
Pedra Azul, ____ de ______________ de2021.

Prefeito (a) Municipal

Secretária Municipal de Educação

Detentora da Ata

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL
PRAÇA THEOPOMPO DE ALMEIDA, 250, CENTRO, 39.970-000
PEDRA AZUL/MG
CNPJ 18.414.565/0001-80
CONTRATADA: ....................................................................
Endereço: ............................ - Telefone: .........................
CNPJ nº. ............................../INSCRIÇÃO ESTADUAL ...........................
Dados bancários: Banco ............ – Agência: ............/Conta n°. .............
E-mail: ................................ Representante:................................................
Identidade:.................................. CPF:................................
Endereço:...................................... Telefone: .............................
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PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO N.º ......../2021

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE PEDRA AZUL E A
EMPRESA_________________________________.
I - CONTRATANTE: " MUNICIPIO DE PEDRA AZUL, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede à Praça Theopompo de Almeida, 250, CENTRO, 39.970-000PEDRA
AZUL/MG – CEP.: 39.970-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.414.565/0001-80 doravante
denominada CONTRATANTE.
II- CONTRATADO (A): A empresa ................................................................................,
Pessoa
Jurídica
de
Direito
Privado,
estabelecida
à
Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF nº ................................ e
Inscrição Estadual nº ...........................................
III- REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, o Sr. Marcio
Ferreira Souto, portador do RG; nº MG-7.834.116 SSP/MG e CPF nº 945.327.026-15,
residente e domiciliado na Rua Francisco Borja Porte, nº 340, Bairro: Cruzeiro, Pedra
Azul/MG e a CONTRATADA o (a) Sr (a) ............................, brasileiro, portador do RG;
nº................SSP/.... e do CPF nº .................residente e domiciliado na cidade de
.................../...., a Rua. .......................,nº ..... bairro: ..............
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições
nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de INSTALAÇÃO DE
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON
GRID) COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO
DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A
EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE
TÉCNICO.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATADA:
I. Entregar/prestar os materiais/serviços objeto deste certame em estrita
conformidade com as especificações exigidas no Edital de convocação, em
especial o anexo I – Termo de Referência.
II. Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza
com pessoal de sua contratação necessária à execução do objeto contratual,
inclusive encargos relativos à legislação trabalhista, previdenciárias, seguros e
quaisquer outros decorrentes dos serviços;
III. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus
empregados ou prepostos, à Contratante ou a terceiros.
IV. Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que
garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS.
2.2Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO
3.1-O fornecimento do objeto deste certame dar-se-á de forma PARCELADA de
acordo com a necessidade do município.
3.2 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Pedra Azul o direito de não proceder ao
recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
3.3
- O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas
no ANEXO I deste edital.
7.3.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:
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b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro)
horas, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ ............. (
............................... ), fixo e irreajustável.
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

MARCA

UNID

QTE

VL.
UNITÁRIO

VL.
TOTAL

4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais,
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e
outros.
4.3 – O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG, em
até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária
em conta corrente indicada pela contratada.
4.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser
depositado o pagamento, bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original
enviada pelo Setor de Compras. Não será aceita a emissão de boletos bancários
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada,
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de
Empenho;
4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que
se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social,
mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS, com o FGTS e
com a Justiça do Trabalho (CNDT).
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE:
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5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I,
subitem 7.1 do edital, fixo e irreajustável.
5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o
desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea
“d” da Lei 8.666/93.
5.2.1 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente
a Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que
comprovem a procedência do pedido.
5.3 - Em caso de redução nos preços dos produtos, a contratada fica obrigada a
repassar ao município o mesmo percentual de desconto.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1 – O prazo de vigência do contrato será contado da assinatura deste instrumento
até o dia ___/____/_____, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes
e nos termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão
a cargo das seguintes dotações orçamentárias: ..........................................................
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de
atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor empenhado.
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita
às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
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inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias
em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for
o caso, cobrada judicialmente.
8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração Municipal, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da
Lei Federal nº 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE
providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização do Contrato ficará a cargo da Secretaria solicitante através do
seu secretário ou pessoa designada para esse fim, com o auxilio do Setor de
Compras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Azul Estado de Minas Gerais, para dirimir
questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de
duas testemunhas.
Pedra Azul, ........ de ............................... de 2021.

MÁRCIO FERREIRA SOUTO
Prefeito Municipal
Contratante

......................................................
CPF. ............................
Contratado

Testemunhas:
1.ª_____________________________
C.I.:
CPF.:

2ª________________________
C.I.:
CPF.:
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PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021
Anexo VII

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LEI 123/06

Eu,

___________________________________CPF

__________________,

afirmo

como representante legal da empresa ____________________inscrita nº. CNPJ__________ de
não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei
Complementar nº123/06.

Local e data, _____ de ________________________________de __________

______________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
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PROCESSO Nº 093/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2021

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTO VOLTAICA CONECTADA Á REDE (ON GRID) COMPREENDENDO A
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM,
CONDICIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.

Eu......................................., portador do CPF......................,Representante legal
da empresa ............................................, CNPJ ..........................., sediada à
..............................., 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 da mencionada licitação, inclusive, das
possíveis dificuldades que possa surgir futuramente para nossa em presa na execução
do mesmo.
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está 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, 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.
(Local e Data)
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Representa legal empresa que fez a visita
(nome por extenso e assinatura)
Representante da Sec. Mun. de Obras.
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