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EDTTAL DE LtctrAçÃo

pnecÃo elerRôutco No 4512021
(Processo Administrativo de Licitação n"5012021)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de São Felix_de

Minas, por meio do Setor de LicitaçÕes, sediado na Rua Frei lnocêncio, n" 236, centro, São

Félix de Minas/MG, CNPJ: 01.61 3.121t0001-71, realizarálicitação, na modalidade PREGAO,

na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço global (lote Único), nos

termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 1 0.024, de 20 de setembro

de2O1g, do Decreto no7.746,de 05 de junho de 2012,do Decreto no7892,de23 de janeiro

de 2013, Decreto Municipal no. 40 de 30 de dezembro de 2019, que regulamenta a
modalidade de licitação Pregão Eletrônico no âmbito municipal, da lnstrução Normativa

SEGES/MP no 03, de26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro

de 2006, Lei Municipal N' 021, de 10 de novembro de 2010, que "lnstitui o Estatuto Municipal

da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Codigo Tributário

Municipal, e dá outras providências" aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 2611112021

Horário: 09h00
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
\# contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia

solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) compreendendo a elaboração do projeto

executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem,

comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso

junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será dividida em grupo único, formado por quatro itens, conforme tabela

constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens

que o compõe.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4 Todos os materiais deverão ser de primeira linha e obedecer às normas do Codigo de

Defesa do Consumidor, possuir especificações das características peculiares de cada item

e, quando for o caso, deverão conter em suas embalagens unitárias especificaçÕes de peso,

medida, quantidad e, prazo de garantia e composição, sob pena de recusa no recebimento.
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2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participação dos interessados na modalidade licitatoria Pregão, em sua forma eletrônica.

2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no

sítio www.comprasqovernamentais.qov.br, por meio de certificado digital conferido pela

lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das

transaçÕes inerentes a este Pregão.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçÕes efetuadas em

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do

provedor do sistema ou do orgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação

no momento da habilitação.

3. DA PARTTCTPAÇÃO NO PREGÃO.

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 90 da lN
SEGES/MP no 3, de 2018.

3.í.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 11.488,

de2OO7, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor

individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006.

3.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;

3.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4 que se enquadrem nas vedaçÕes previstas no artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;
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3.3.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;

3.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3.7 Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa

co nd ição (Acórdão no 7 46 120 14-TC U-Plená rio).

3.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em

campo proprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementar no 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arls.42 a 49

3.4.2 que está ciente e concorda com as condiçÕes contidas no Edital e seus anexos;

3.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

ob ri g atoriedade d e declarar ocorrên cias posteriores ;

3.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos

termos do artigo 7', XXX|ll, da Constituição;

3.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução

Normativa SLT!/MP no 2, de 16 de setembro de 2009.

3.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 1o e no inciso lll do

art. 50 da Constituição Federal;

3.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,

conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 .

3.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante

às sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos

sistemas.

4.4. As [t/icroempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art.43, § 1o da LC no 123, de 2006.

4.5. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de

negociação e julgamento da proposta.

4.8. Os documentos que compÕem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o

encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.í. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marcas de todos os equipamentos e demais materiais que comporão a usina;

5.1.3. Fabricantes;

5.1.4. especificação clara e completa do(s) item(ns) oferecido(s), obedecida a mesma

ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sendo imprescindível

especificaçÕes claras e detalhadas dos produtos ofertados, inclusíve marca, modelo (se

houver), referência e tudo que bem os identifique, ficando o proponente, em caso de

omissão quanto à marca, obriqado a fornecer o bem indicado por este Município e que

atenda 100% às eôês constantes do edital devendo, ainda, os mesmos ser novos
e de primeiro uso, devendo os materiais ser entregues em suas embalagens originais e

devidamente lacradas.

5.1.5. O participante deve constar em sua proposta número de sua agência bancária,
número da conta corrente, bem como a praça de pagamento, para fins de pagamento.

5.2Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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5.3 todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem tod-os

os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e

demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto

deste Edital e seus Anexos.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de sua apresentação.

5.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de

regência de contrataçÕes públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.6.1O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalização do Município e, após o devido processo legal, gerar

as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso lX, da Constituição; ou condenação

dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos

ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do

contrato.

5.7 Prazo de execução: O ptazo de execução para cada sistema de geração solar
fotovoltaica contratado será de í25 (cento e vinte e cinco) dias consecutivos contados a
partir da emissão da ordem de serviço, e compreenderá as seguintes etapas:

5.7.1 Desenvolvimento do projeto executivo;
5.7.2 Execução das instalações;
5.7.3 Comissionamento e entrada em operação

\, Segue abaixo tabela com os prazos previstos para cada etapa:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121/0001-71
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Contratada 20 dias
1

Projeto
Executivo

Desenvolver, com base nas
diretrizes técnicas do Termo de
Referência o projeto executivo
do sistema de geração de
energ ia solar fotovoltaica.

(a) Formalização da solicitaçác
de acesso, com c
encaminhamento de
documentação, dados e

informações pertinentes, bem
como dos estudos realizados.

Contratada/
Acessante

3 dias

(b) Recebimento da solicitaçãc
de acesso. CEMIG

2
Solicitação de

acesso

(c) Solução de pendências
relativas às informações
solicitadas na Seção 3.7
do Modulo 3 do PRODIST.

Contratada/
Acessante

3 dias

Responsável PrazoAção
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Ação

3 Parecer
acesso

de (a) Emissáo de parecer com a
definição das condições de
acesso.

CEMIG

Para central geradora
classificada como microgeração
distribuída, quando não houver
necessidade de execução de
obras de melhoria ou reforço do
sistema de distribuição, ate 15

(quinze) dias apos as etapas
1(b) ou 1(c)

Quando houver necessidade de
execução de obras de melhoria
ou reforço no sistema de
distribuição, até 30 dias
após a ação 1(b) ou 1(c).

4
lnstalação do

desistema
geração

(a) lnstalação de todos os
equipamentos e mais itens
previstos no projeto executivo,
ficando pendente apenas a
conexão com a rede.

Contratada 40 dias apos a etapa 3 (a)

(b) Comissionamento do
sistema Contratada

lmediatamente após a etapa 4
(a)

5
lmplantação
da conexão

(a) Solicitação de vistoria Contratada
lmediatamente após a etapa 4

(c)

(b) Realização da vistoria CEMIG Até 7 dias apos a etapa 5 (a)

(c) Entrega para acessante do
Relatório de Vistoria se houver
pendências. CEMIG Até 5 dias apos a etapa 5 (b)

6
Aprovação do

deponto
conexão

(a) Adequação das
condicionantes do Relatório de
Vistoria

Contratada 10 dias

(b) Aprovação do ponto de
conexão, adequação do
sistema de medição e início do
sistema de compensação de
energia, librando a
microgeração para sua efetiva
conexão.

CEMIG
Ate 7 dias apos a etapa 5 (b),
quando não forem encontradas
pendências

5.8 Cada uma das etapas inclui as respectivas aprovações pertinentes junto à concessionária
de energia elétrica em conformidade com as Resoluções da ANEEL 48212012,41412010, e o
Procedimento de Distribuição - PRODIST.

5.9 No momento da contratação da instalação de cada unidade, a CONTRATADA deverá
apresentar cronograma detalhado das etapas e subetapas, incluindo os marcos das entregas
definidas no item 22, respeitando o prazo máximo estabelecido neste item.

5.10 O cronograma da CONTRATADAdeveTá prever, pelo menos, 5 dias úeis para análise e
aprovação do projeto executivo por parte da Fiscalização do tt/lunicípio.

5.11 Local de prestação dos serviços e características do imóvel: Os serviços deverão ser
realizados nas edificações informadas no Termo de Referência, bem com seus dados técnicos

v
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5.12 Prazo de garantia: A instalação deverá ser garantida pelo pazo mínimo de 12 meses,
salvo a garantia dos inversores que deverá ser de no mínimo 5 anos e dos painéis solares,
que deverá ser de no mínimo 25 anos.

5.12.1 O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

5.13 Caberá ao licitante arrematante a remessa, via e-mail para o endereço eletrÔnico
licitacao@saofelixdeminas.mq.qov.br, no prazo de 24 horas, da sua proposta ajustada ao valor
do lance ou ao valor negociado, bem como seus anexos, a exemplo de prospectos, e as
declaraçÕes que a acompanharem, devendo a documentação estar assinada e ser
transmitida em arquivo com extensão PDF.

5.í3.í O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

5.13.2 A PROPOSTA DEFINITIVA DE PREçO (ajustada ao valor do lance ofertado),
deverá estar acompanhada de nova planilha de custos, com recomposição dos preços
unitários e totais, constando os valores do fechamento da operação de ajuste, de acordo
com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva, devendo ser o ajuste
readequado ao lance vencedor, mantendo-se a proporcionalidade dos preços anteriores com
os novos preços de cada item, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a
segunda colocada, sem prejuízo das sançÕes estabelecidas neste Edital.

5.13.3 Na eventualidade de obrigação do envio de catálogos/prospectos, devem eles ser
enviados no formato PDF. Admitir-se-á, entretanto, o seu recebimento como arquivo de
imagem no formato JPEG (Joint Photographic Expertes Group), devendo o arrematante
considerar a resolução máxima de 300 dpi e respeitar o limite máximo do tamanho do
arquivo.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

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

RuaFrei Inocêncio,236-centro-Tel.:(33)32469066-CEP:35.275-000-CNpJ: 01.613.12110001-71
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6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que

estas participarão da fase de lances.

nte

6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e

os licitantes.

6.5 lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do

valor consignado no registro.

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta

deverá ser R$ í.000,00 (mil reais).

6.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto",

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.í0 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, apos isso, será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois

minutos do período de duração da sessão pública.

6.íí A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.í4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

6.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0l .613.12110001-71
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no

sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e

seus anexos.

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

6.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos

arts. 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.

6.21 Nessas condiçÕes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor

lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no

ptazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicação

automática paru tanto.

6.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

6.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será

aquele previsto no art.3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

6.26.1 no pais;

6.26.2 por empresas brasileiras;

6.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
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6.26.4por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras

de acessibilidade previstas na legislação.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico

dentre as propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condiçÕes

diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

\7 G.28.2O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.29 Apos a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto

no parágrafo único do art. 7o e no § 90 do art.26 do Decreto n.o 10.02412019-

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior

ao preço máximo fixado (Acordão no 145512018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2.1. Considera-se inexequível a proposta queapresente preços global ou unitários

simbólicos, irrisorios ou de valor zeto, incompatíveis com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatÓrio da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da

remuneração.

7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios

que fundamentam a suspeita;
7.4. Na hipotese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob

pena de não aceitação da proposta.

7.5.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o pruzo.

7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob

pena de não aceitação da proposta=

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chaf' a nova

data e horário para a sua continuidade.

7.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7,8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7.g. Nos itens não exclusivos paru a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

T.lO.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação

do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABTLITAÇÃO

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

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventualdescumprimento

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Gera I da U n ião (www. po rtald atra nspa rencia.q ov. b r/ceis) ;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www. cni. ius. br/improbidade adm/consultar req uerido. php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro lntegrado de Condenações por Ilícitos Administrativos -

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

8.1.í. Para aconsulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas

das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU

(https ://certid oesapf. apps.tcu. gov. b r/)

8.1.í. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sócio majoritário, porforça do artigo 12da Lei n'8.429, de 1992, que prevê, dentre as

sançÕes impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermedio de pessoa jurídica da

qual seja socio majoritário.

8.1.í.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências lmpeditivas Indiretas.

g.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

8.1.í.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua

desclassificação.

8.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por

falta de condição de participaçáo.

8.í.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

g.2 Caso atendidas as condiçÕes de participação, a habilitação dos licitantes será verificada

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,

conforme o disposto na lnstrução Normativa SEGES/MP no 03, de 2018'

8.2.í O interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução Normativa SEGES/MP

no 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das

propostas;

8.2.2E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto

com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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8.2.30 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidÕes feita pelo Pregoeiro lograr êxito

em encontrar a(s) certidão(oes) válida(s), conforme art. 43, §3o, do Decreto 10.024, de 2019.

8.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no pruzo de 02 (duas) horas,

sob pena de inabilitação.

8.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em

relação à integridade do documento digital.

8.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.

8.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em

nome da matriz.
g.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização

do recolhimento dessas contribuiçÕes.

g.7 Das empresas MF e EPP participantes não será exioido o balanco patrimonial

exiqÍvel do último éxercíiiô ouando o obieto da licitacão tratar-se de fornecimento de
nformedisposiçãodoart.3odoDecretono8.538/2015.

g.g Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.8.1 DA HABILITAÇÃo luRÍotcl:

8.8.1.1 Gomprovação de objeto compatível ao desta licitação, através de ato

constitutivo, eshtúto ou contrato social em vigor (com as respectivas alterações, se for

o caso).

8.8.1.í.1 Considera-se, para todos os efeitos legais, como ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s)

última(s) alteração (oãs) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração

da empresa, ou a última alteração consolidada.

B.B.1.Z No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.8.í.3 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: CeÉificado da

Condição de Microempreendedor lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br
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8.8.í.4 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civildas Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei no 5.764,de1971.

8.8.1.5 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consol idação respectiva.

8.8.í.6 Cópia do AIvará de localização e funcionamento do ano vigente, peÉinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto contratual

8.8.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.8.2.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e de
inexistência de débito perante a Previdência Social, do domicílio ou.sede do licitante, ou

outra equivalente, na forma da lei, através de certidÕes expedidas pelos Órgãos competentes,
que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

8.8.2.2.1 Certidão Con iunta Neoativa de Débitos elativos a Tributos Fed e à Divida

Ativa União. expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procurado ria-Geral da

Fazenda Nacional, ou certidão positiva com efeito de negativa;

8.8.2.2.2 Certidão neoativa oed ida oela Secretaria da Fazenda Estado ou Distrito
Federal, ou certidão positiva com efeito de negativa; e

8.8.2.2.3 Certidão neqativa expedida pela Prefeitura Municipal, ou certidão positiva com

efeito de negativa, quando couber.

8.8.2.2.4 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal

do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.8.2.3 Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS (art. 27, alínea "a", Lei no 8.036 de 11105190), através da apresentação do
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

8.8.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
nos termos do inciso V do arl. 29 da Lei 8.666/93, mediante a apresentacão da CNDT -

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, demonstrando situação regular no cumprimento
das obrigações trabalhistas instituídas por lei.

8.8.2.5 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena

de inabilitação.

8.8.2.6 Procedendo o licitante à devida comprovação ou regularização no prazo indicado e,
RuaFreiInocêncio,236-centro-relí33ài?"]íllÍ3;§,T35.27s-000-cNPr:01.613 12110001-71 //,/g



§AS PÊLH
DE MIHA§

e1

não havendo recurso, a ele será adjudicado o objeto licitado, nos termos deste edital.

8.8.2.7 Em não cumprindo a comprovação da regularidade fiscal complementar, será o
licitante desclassificado, convocando-se as empresas remanescentes na ordem de

classificação, devendo o pregoeiro proceder à negociação direta em busca de melhoria da

oferta proposta.

8.8.3 DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANGEIRA:

8.8.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica;

8.8.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigiveis e apresentados na forma da lei. vedada a substituição por balancetes ou
\- batanços provisórios, comprovando a boa situação financeira da empresa, podendo ser

há mais de 3 (três) meses da data deatualizados por índices oficiais quando encerrado
apresentação da proposta. Para tanto, devem ser

te
dos os ctrc

írem- uidez

\,

como G

seguintes fórmulas:

LG = AC +ANC
PC + PNC - (Receitas Diferidas - Custos Diferidos)

SG= AT
PC + PNC

LC=AC
PC

AC = ATIVO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
PNC = PASSIVO NÂO CIRCULANTE

1 um calculados pelas

PC = PASSIVO CIRCULANTE
ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE

8.8.3.2.í As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço.

8.8.3.2.2Entendem-se como aceitos na forma da lei os balanços patrimoniais e as

demonstrações contábeis assim apresentados:

a) sociedades idas oela Lei no 6.4 alterada oela Lei no 11 638/07 (sociedade

anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive, obrigatoriamente, com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
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licitante ou em outro órgão equivalente, na forma do art. 60, da lN no 65 do Departamento
Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 11 de agosto de 1997, ou
- por fotocopia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

c) sociedade criada no exercício em curso:

- por fotocopia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio da licitante;

8.8.3.2.2.1 O balanco monial e as contábeis deverão assinados
devidam no Co

Reqional de Contabilidade.

8.8.3.2.2.2 As empresas com menos de um exercÍcio financeiro devem cumprir a

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de AbeÉura ou do último
Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

8.8.3.2.2.3 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno poÉe, a apresentação

de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 30 do Decreto no 8.538, de 2015);

8.8.3.2.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispÕe o artigo 112 da

Lei no 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não

foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8.8.3.2.2.5 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estaduale
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstraçÕes contábeis do

último exercício.

8.8.3.3 A pessoa jurídica cuja consulta ao SICAF ou resultado do balanço indicar resultado
igual ou inferior a 1 (um), em qualquer dos índices referidos acima, deverá comprovar,
considerados os riscos para a Administração, que possui caoital mínimo ou oatrimônio
Iíouido mínimo correspondente a 10 o/o (dez por cento) do valor estimado para a contratação
ou do item/lote pertinente

8.8.3.3.í Tal comprovação dar-se-á mediante a apresentação do balanço patrimonial e

demonstrações contábeis do último exercício social e deverá ser feita relativamente à data
da apresentação da proposta.

8.8.3.3.2 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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8.8.4 QualificaçãoTécnica

8.8.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou

privado.

8.8.5 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último

exercício.

8.8.6 A validade dos documentos será a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei,

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 (noventa)

dias.

8.8.7 Constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, a verificação da autenticidade
das certidões pelo Orgão promotor do certame, nos portais oficiais de Orgãos e entidades
emissores das mesmas.

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

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.8.9 A não-regularizaçáo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo pruzo para regularizaçâo.

8.8.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

8.8.1í Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.8.12 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - relf33)3?"1ffi;§,T 35 27s-000 - cNPr: 01.613.121/0001-71 4

\,



§Â§ FÊLIX _ eta
§E MIHA§

8.8.13 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)

pretende recorrer e por quais motivos, em campo prÓprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorret, pata decidir se admite ou não o recurso,

fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará

as condições de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

a decadência desse direito.

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o ptazo de três dias

para apresentar as razÕes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrÔnico, em

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

aproveitamento.

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante neste Edital.

í0. DA REABERTURA DA SESSÃO PUELICI

10.1.A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realizaçâo da sessão pública precedente ou em que seja anulada a propria sessão pública,

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou

não comprovar a regularizaçáo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores

ao encerramento da etapa de lances.

í0.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.
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10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatorio.

'10.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA GARANTTA DE EXECUçÃO

11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras

constantes do Termo de Referência.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.1.Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos e serviços prestados na presente

contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes
do Termo de Referência.

13. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a

regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório.

't4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO

14.1.Até 03 (três) dias úteis antes da data designada parua abertura da sessão pÚblica,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail

licitacao@saofelixdemias.mq,qov.br , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - CEP: 35.275-000 - São Felix de Minas/MG, Setor de

Licitações.

14.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Editale seus

anexos, decidir sobre a impugnação no pruzo de até dois dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

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

certame.

14.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no

Edital.
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14.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

í4.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

14.7.1A concessão de efeito suspensivo à impugnação e medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a administração.

í 5. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA

'I 15.1 lndependentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farâo parte do

futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condiçÕes estabelecidas no presente Edital

e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de Empenho;

15.2 Apos homologação deste certame, a Licitante Vencedora que receber a convocação

para assinatura de cãntrato, terá o pruzo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data

de sua convocação, por escrito;

ls.2.lAlternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito

no prazo de ...... (.....) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.20 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3 O prazo previsto no item 15.2 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada da Licitante Vencedora e aceita pela Administração;

15.4 Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta,

recusar-se a assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXlll, do art. 4o, da Lei Federal

no 10.52012002, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que

atenda ao Edital e seus Anexos.

15.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.5.í referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali

estabelecida as disposições da Lei no 8.666, de 1993;

15.5.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsÕes contidas no edital e seus

anexos;
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15.5.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos

artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos

artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.6 O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses prorrogávelconforme previsão

no instrumento contratual ou no termo de referência.

16. DA FTSCALTZAçÃO DO OBJETO

í8.í. O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o
engenheiro do Município, Sr. Enéias Antônio Ferreira Pinto, observados os artigos 66, 67 e
68 da Lei Federal n.o 8.666/93.

18.2. A existência da fiscalização não eximirá a Contratada de nenhuma responsabilidade
pela execução do contrato nos aspectos de qualidade e segurança.

18.3. A Engenheiro atestará a entrega do objeto licitado no documento fiscal

correspondente, o que servirá como meio de avaliação do cumprimento das obrigações
contratuais e constituirá requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.

18.4. A Prefeitura Municipal de São Felix de Minas reserva-se o direito de não receber
qualquer veículo que estiver em desacordo com o previsto neste lnstrumento Convocatório,
podendo rescindir o contrato, nos termos do artigo 78, inciso I e aplicar o disposto no artigo
24, inciso Xl, da Lei Federal n.o 8.666/93.

18.5.AContratadaéobrigadaaassegurarefacilitaroacompanhamentoeafiscalizaçãoda
execução do objeto deste certame, pelo Engenheiro do Município, bem como o acesso às

fontes de informaçÕes que forem julgadas necessárias.

í8.6. A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas não se responsabilizarâ por eventuais
contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas,

expressamente neste instrumento.

19. DAS COND|çOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

í9.í Em conformidade com os arts. 73 a76 da Lei 8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, o
objeto da presente licitação será recebido:

a) provisoriamente, concluída a instalação do sistema solar fotovoltaico (contemplando
comissionamento e entrada em operação), ela será recebida provisoriamente 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 provisorio dos serviços, caso haja
inconformidades significativas quanto às especificações.

b) definitivamente, após o recebimento provisório dos serviços e até seu recebimento
definitivo, a contratada deverá fornecer toda assistência técnica necessária à solução das
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imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse período,
independentemente de sua responsabilidade civil.

19.2 O recebimento definitivo será efetuado por comissão designada, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observação, ou vistoria,
que será de pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de energia
elétrica pela concessionária, contados a partir do início do primeiro ciclo apÓs o recebimento
provisório, a fim de comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

í9.3 A CONTRATADA deverá apresentat para fins de recebimento definitivo os seguintes
documentos:
19.3.1 Projeto as built elaborado pelo responsável por sua execução.
19.3.2 Certidão de baixa da ART de execução.
í9.3.3 Laudo com análise de desempenho do sistema.

19.4 No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a76 da Lei 8.666/93.

19.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal
da licitante.

20. DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO

20.1 O pagamento será realizado mediante credito em conta corrente bancária dentro dos
prazos legais após ateste da mediçâo 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.

20.2 Os pagamentos serâo efetuados conforme a conclusão das etapas do cronograma

\, sintético conforme descrito na tabela abaixo

Etapa/marco
Percentual
da etapa

Percentual
acumulado

Aprovação do projeto executivo pela Fiscalizaçâo 5% 5o/o

Aprovação do projeto executivo e do pedido de acesso pela
Concessionária

5% 10%

Finalização da montagem dos equipamentos 40% 50%
Vistoria da Concessionária e aprovaÇão da montagem 20% 70%
Comissionamento e entrada em operaÇão 150/o 85%
Avaliação de desempenho aprovada 15% 100o/o

Total 100Yo

20.3 O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a) Execução defeituosa dos serviços;
b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
c) ObrigaçÕes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
CONTRATANTE;
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d) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

20.4 O CONTRATANTE tarâ 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 forfacultativo.

20.5 O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 20 (vinte) dias contados da

apresentação do documento fiscal correspondente.

20.6 A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no preâmbulo do Contrato.

20.7 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.

20.8 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam dispensadas do pagamento das demaís contribuições instituídas pela União, inclusive
para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, de que trata o arl. 240 da Constituição Federal e demais entidades de
serviço social autônomo, de acordo com a previsão constante no § 30 do art. 13 da Lei
Complementar no 12312006.

20.9 Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, na forma do Anexo lV da Instrução Normativa no 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria de Receita Federal, com as alterações dadas pela
IN RFB 1.244, de 30/01/2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retençÕes em relação aos tributos federais.

20.'10 O atraso no pagamento acarretará a incidência de encargos moratorios, calculados
entre a data final prevista para o pagamento e o dia de sua efetivação, correspondentes ao
valor do índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) do lnstituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) por dia de atraso, ou fração deste, aplicados "pro ratatempore".

20.11 A nota fiscal/fatura não aprovada por este Município será devolvida ao Licitante
vencedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
reiniciando o prazo estabelecido para o pagamento.

20.12 A Nota Fiscal deverá acompanhar os materiais e nela estarão descritas
integralmente as especificações, quantidades entregues e preços unitários, conforme a
respectiva Nota de Empenho.

20.13 Ocorrendo divergências na Nota Fiscalquanto à discriminação, quantidade ou preço
do item, comparativamente com a Nota de Empenho, o Fornecedor será comunicado de tal
fato para as devidas regularizações.

20.14 Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos com robatórios de
regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, ao FGTS
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com
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validade expirada, o pagamento não Íicará retido, devendo, entretanto, o Licitante vencedor
apresentar, no prazo de máximo de 04 (quatro) dias úteis, novos documentos dentro do prazo

de validade, sob pena de ser-lhe aplicada sanção, apos defesa, por inadimplemento parcial

do contrato, decorrente de infração ao inciso Xlll do art. 55 da Lei8.666/93.

20.15 Havendo qualquer outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa na

forma como apresentada, o pagamento será glosado, dependendo eventual pagamento

restante de diferença, se houver, após adoção pela ADJUDICATARIA de providências das

medidas saneadoras necessárias para esse fim.

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste Contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

NOMENCLATURA FONTE

209084. 1 030í 1 1111.067.44905í 00000 F1 82

Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde -
Desenvolvendo o crescimento do seu povo - Construção,
ampliaçáo e reforma de Unidades de Saúde - Obras e lnstalações 102

208083.123651111',t.015.44905100000 F144

Secretaria Municipal de Educação - Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Básico - Desenvolvendo o

Crescimento do seu Povo - Construção e ReÍorma de Prédios do
Ensino lnfantil - Obras e lnstalaçôes

119

'10r

202021.0412211 1 41.005.449051 00000 F 01 7
Secretaria Municipal de Administração e Governo - Gestáo
Participativa, Transparente e Eficiente - Ampliação, Reforma e

ModernizaÇão do Prédio da Prefeitura - Obras e lnstalaÇóes
100

22. DAS PENALIDADES

22.1 Ao licitante que praticar atos considerados lesivos à Administração Pública serão
aplicadas as sançÕes previstas no art. 60 da Lei no 12.846113, regulamentada pelo Decreto
no 8.42012015, resguardado o exercício do contraditório e da ampla e prévia defesa.

22.1.1São entendidos como atos lesivos à Administração Pública

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatorio público;

b) impedir, perturbar ou fraudat a rcalização de qualquer ato de procedimento licitatorio
público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;

0 obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorizaçáo em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

\,,
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
a administração pública.

22.2 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a
possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, devendo, a autoridade competente,
definida na lei anticorrupção, comunicar aos órgãos públicos competentes para eventual
ajuizamento de ação judicial.

22.3 Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de 2002, o

licitante/adjud icatário q ue :

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;

0 cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo;

22.4 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condiçÕes de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

22.5 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

22.5.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.5.2 Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

22.5.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

22.5.4 lmpedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo pruzo de até cinco anos;

22.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
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investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR

22.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei

no 9.784, de 1999. i
22.9 A autoridade competente, na aplicação das sançÕes, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23. DAS MULTAS

23.1 Resguardados os direitos que a Administração tem de aplicar as penalidades

legalmente previstas, no caso de inadimplemento parcial ou total do objeto do presente

certame serão aplicadas as seguintes multas:

a) Na hipotese de atraso na apresentação dos documentos relacionados no item 20 do

Termo de Referência, exigidos como condição obrigatória para o início da execução dos
serviços, a contratada ficará sujeita a aplicação de multa moratoria de 0,02o/o (dois

centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de atraso na apresentação da

totalidade dos documentos exigidos. O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá

ensejar a inexecução do objeto.

b) Na hipotese de atraso no cumprimento do cronograma estabelecido, a contratada
ficará sujeita a aplicação de multa moratória de 2o/o (dois 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.

c) Na hipotese de atraso na entrega final do serviço, a contratada ficará sujeita a
aplicação de multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor global do
contrato, incidente sobre o número de dias em atraso, até a data de recebimento provisorio

do serviço pelo contratante, limitada a 60/o (seis por cento) do valor global do contrato. O

atraso por período superior a 60 (sessenta) dias poderá caracterizar a inexecução parcial do
objeto.

d) Na hipotese de inexecução parcial do objeto, a contratada ficará sujeita à aplicação de
multa compensatoria de 20o/o (vinte por cento), incidente sobre o valor total dos itens não
executados.

e) Na hipotese 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

0 Quando constatados vícios na execução de serviços já pagos, a contratada deverá
providenciar o respectivo reparo no pruzo conferido pela fiscalização, sob pena de
ressarcimento do valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido
da multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre talvalor.

23.2 O descumprimento total ou parcial de obrigações e encargos sociais e trabalhistas zÂ)
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caracterizarâfalta grave, podendo ensejar a inexecução do objeto e a aplicação da multa
correspondente;

23.3 Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.

Tabela 1

GRAU DA INFRAÇÃO CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

23.4 Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizaçáo
poderá aplicar apenas a sanção de advertência.

Tabela 2

RuaFreilnocêncio,236-centro-Tel.: (33)32469066-CEP: 35.275-000-CNPJ: 01.613.121/0001-71
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ITEM DE§ERIçÃÔ GRAU

1
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo,

mal apresentado e/ou sem crachá
1

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. 1

3
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou

deixar de providenciar recomposição complementar 2

4 Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material 2

5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais.

b Destruir ou danificar documentos po r culpa ou dolo de seus agentes. 3

7 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato 5

8
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo
justificado

5

I Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesáo
corporal ou consequências letais.

6

10
Retirar das dependências das repartiçóes públicas quaisquer equipamentos ou

materiais, previstos em contrato, sem autorizaçâo prévia do responsável. I

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

11
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas
atribuiçóes

1

12 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1

13 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO 1

14 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários. 1

'15 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇAO 2

EI

b
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16
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de prestação dos
serviços.

1

17
O responsável técnico, detentor do(s) acervo(s) tecnico-profissional (is) da licitação, de
realizar as visitas semanais rotineiras, na hipótese e condições definidas neste Termo
de Referência.

3

í8
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as
inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida na

cláusula nona do contrato.
3

19
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo definido pela

fiscalização.
2

20
Fornecer EPls (Equipamentos de Proteção lndividual), quando exigido em lei ou

convenção, aos SeuS empregados e de impor penalidades àqueles que Se negarem a
usá-los.

4

21
Apresentar as Notas Fiscais discriminando preços e quantidades de todos os materiais
utilizados, indicando marca, quantidade totale quantidade unitária (volume, peso e etc.).

2

22
Promover a limpeza do local de prestação dos serviços como um todo, após notificação
da Fiscalização

1

23.5 Quando o contratado deixar de cumpdr prazo previamente estabelecido para execução
dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e
aprovado pela fiscalizaçáo, serão aplicadas multas conforme tabela 3.

23.6 A apuração dos atrasos será feita mensalmente

23.7 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores
previstos para o pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma
físico-financeiro apresentado pelo contratado e aprovado pela fiscalizaçáo.

23.8 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o contratado a sanções variáveis
e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s),conforme tabela 3:

GRAU
MULTA (sobre o valor previsto a ser

executado no período) TIPO DE ATRASO

1 0,10/o Brando e eventual

2 0 , 3%
Mediano e eventual Brando e
intermitente

3 0,50/o
Grave e eventual brando e
constante

4 0,70/o Mediano e intermitente

5 0,90/o
Grave e intermitente Mediano e
constante

6 1 ,10/o Grave e constante

23.9 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
23.9.1 Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no
período;
23.9.2 Mediano: quando acarretar um atraso de 15o/o à 25o/o na execução dos serviços no
período; Á))
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O Termo de Rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda previstos; e
lndenizações e multas.

,1r23

23.9.3 Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25o/o na execução dos serviços no
período.

23.10 Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
23.10.1Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
23.10.2lntermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes;
23.10.3 Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes;

23.11 A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa,
procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pelo contratado no

cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos

de medição seguintes ao da constatação do atraso.

23.12 No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da

Administração, a sanção de advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar
a sanção de advertência se constatado atraso dos serviços de ate 5Yo (cinco por cento).

23.13 Se o contratado apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do
atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração
poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.

23.14 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de
incidência de novos atrasos

23.15 A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei no 8.666/93.

v

23.16
t-
[-
lll-

23.17 Sem prejuizo da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, a contratada
ficará sujeita, ainda, à possibilidade da aplicação das demais sanções previstas no artigo 87
da Lei no 8.666/1993.

23.'18 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação das multas previstas no
Termo de Referência.

23.19 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei no 8.666/93.

23.20 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.21 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao órgão participante serão deduzidos 4
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dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia,

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.

23.22 Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de

10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

Administração.

23.23 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

24. DAS OBRIGAçÕES DA ADJUDICATÁRn

24.1 Sáo obrigações da empresa ADJUDICATARIA, além daquelas dispostas em leis e
normas pertinentes:

a) Observar e cumprir a Legislação e Regulamentos.
b) Fornecer, para aprovação da Contratante, antes de iniciar o serviço, todos os desenhos
de detalhamento que sejam necessários, e os catálogos dos materiais construtivos e
equipamentos especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de

seleção, quando for o caso.
c) Entregar à Fiscalização, antes do início dos serviços, as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) da elaboração dos projetos executivos e da execução do

serviço, de todos os profissionais envolvidos.
d) Contratar mão-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido.
e) Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e

normas federais, estaduais e do Distrito Federal direta e indiretamente aplicáveis.

0 Observar, no desenvolvimento deste empreendimento, as normas e códigos aplicáveis
ao escopo do empreendimento, sendo que as especificaçÕes da ABNT (Associação

\- Brasileira de Normas Técnicas), normas da concessionária local (CEMIG) e da agência
reguladora (ANEEL) e em especial às especificações gerais e normas abaixo relacionadas
serão consideradas como elementos base para quais quer serviços ou fornecimentos de

materiais e equipamentos.
g) Considerar, onde estas faltarem ou forem omissas, as prescrições, indicações,
especificaçÕes normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como
referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compÕem os
sistemas.
h) Ser executadas todas as instalaÇões, ensaiadas e testadas de acordo as

especificaçÕes.
i) Responsabilizar-se, mesmo após a conclusão dos serviços, a refazer ou corrigir, às
suas expensas, os serviços que tenham sido comprovadamente executados com
imperfeições técn icas.
j) Responder única e integralmente pela execução dos serviços na forma da legislação
em vigor. A atuação da FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA das suas
responsabilidades. A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuiçÕes, não implicará
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA.
k) Responsabilizar-se por quaisquer danos e/ou prejuízos causados
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funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio do MUNIC|PIO, inclusive
danos materiais e pessoais causados a terceiros.
l) Executar os serviços previstos neste documento nos horários compreendidos entre 8h

e 17h de dias úteis.
m) Executar os serviços inclusive em fins de semana, feriados ou fora do horário de

funcionamento do setor, sempre que o CONTRATANTE entender que as atividades não
podem ser interrompidas no período normal da jornada de trabalho, sem custos adicionais
para a CONTRATANTE como adicional noturno, horas extras, etc.
n) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposiçÕes e acordos relativos

à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado nos serviços e objeto do contrato;
o) Responsabilizar-se pelo zelo, manutenção e a guarda dos equipamentos e materiais

de sua propriedade que se mantiverem dentro do MUNICIPIO;
p) Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela

NR 6 - Equipamentos de Proteção lndividual (EPl), tais como: capacetes e Óculos especiais

de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de

segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução;
q) Responsabilizar-se pelos operários serem especializados e usarem uniformes,
identificações e equipamentos de proteção individual previsto pelas normas de medicina

sobre higiene e segurança do trabalho, cujo não atendimento, poderá resultar na paralisação

dos serviços pela FISCALIZAÇAO;
r) Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de

serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e

removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

s) Estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a

circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de

equipamentos de combate a incêndio;
t) Comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que

ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive princípios de incêndio;
u) Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os

primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos

da NR 18;
v) Garantir que os materiais e equipamentos entregues para aplicação no serviço de

montagem e instalação do SFCR não sejam deixados em áreas vulneráveis a sofrerem

extravios ou danos de qualquer natureza. Caso contrário, Íicarâ sob sua responsabilidade a

reposição dos mesmos.
w) Âpresentaros seguintes documentos, em até 15 dias corridos a partirda Ordem de

Serviço:
t- PPRA - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido pela

Norma Regulamentadora (NR-9), visa estabelecer ações que garantam a preservação da

saúde e integridade física dos funcionários, face aos inúmeros riscos existentes no ambiente

de trabalho;
1- PCMSO - Esta Norma Regulamentadora, NR 07, em seu item 7.1.1, estabelece a

obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e

instituiçÕes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do

conjunto dos seus trabalhadores;
lll- Ficha de entrega de EP I (ficha que comprova o recebimento dos EPls pelos
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empregados da Contratada);
lV- Comprovantes ou laudos que comprove estar
Regulamentadoras NR 06, NR 10 e NR 35, quando aplicáveis;

cumprindo as Normas

x) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os

seguros exigidos em lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que

eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos

serviços objeto do contrato.
y) Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
zl Executar, com observação dos prazos e exigências, as obrigações constantes do

objeto deste Termo de Referência;
ea) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução dos serviços objetos
deste Termo de Referência;
bb) Disponibilizar, no prazo de 3 (três) dias corridos contado a partir da ordem de serviço,
os contatos de telefone, fax, e-mailou outro meio hábil para comunicação com o MUNICIPIO,
bem como manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação;
cc) Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato;
dd) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de Referência;
ee) Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de segurança e
disciplina, durante o período de permanência nas dependências das repartições públicas,
exigindo-se o uso de uniforme da empresa e crachá de identificação, não sendo permitido o
acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, camisetas regatas,
sem camisa ou usando chinelos de dedo);
ff) Comunicar ao MUNICÍPIO, por escrito, quando verificar condições inadequadas de
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar
os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais;
gg) Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos de qualquer forma ou
prestadas pelo MUNICíPIO, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a
terceiros, bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à licitante
contratada, durante e após a vigência do contrato;
hh) Fornecer aos seus funcionários EPls adequados à execução dos serviços e
responsabilizar-se por seu uso obrigatório, durante todo período de execução dos serviços,
bem como as ferramentas e os equipamentos necessários para a execução de todos os
serviços previstos neste Termo;
ii) Manter, durante a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na
licitação;
jj) Verificadas irregularidades nas condições que ensejaram sua habilitação, a licitante
contratada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da notificação da fiscalização,
para regularizar a situação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo
da rescisão do contrato a critério da Administração;
kk) Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
l- A inadimplência da contratada com referência aos encargos suportados não transfere a
responsabilidade por seu pagamento ao contratante, nem poderá onerar o objeto do contrato;
ll) Comunicar-se com o CONTRATANTE, no caso a fiscalização do MUNICIPIO, através
do preposto da CONTRATADA, posição esta que será ocupada, preferencialmente, pelo
Gerente de Engenharia da CONTRATADA. O preposto deverá ficar à disposição da
fiscalização do MUNICíP|O para esclarecimentos e recebimento das comunicações 47
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referentes à Contratada em tempo integral no horário comercial, segunda a sexta feira, de

th00 às 17h00, descontado o horário de almoço dentro desta faixa.
mm) Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência
serão novos, de fabricantes consagrados, sem imperfeições ou defeitos e serão fornecidos
pela CONTRATADA que ficará responsável também pelo ferramental necessário à sua
execução e limpeza final.
nn) Todos os materiais envolvidos na instalação possuirão certificado fornecido pelo

INMETRO ou empresa certificadora de reconhecimento nacional, e serão previamente

aprovados pela Fiscalizaçáo.
oo) As interferências não previstas ou não projetadas deverão ser executadas usando-se
o critério prático e evitando desperdícios, com o menor tempo de instalação e ativa consulta
à FrscAlrzAÇÃo do CoNTRATANTE.
pp) Deverá ser considerada toda recomposição das paredes, forro e piso que sofrerem
intervenção durante os trabalhos de instalação. A recomposição deverá ser executada
conforme padrão existente, ou conforme definiçÕes da CONTRATANTE.
qq) A CONTRATADA utilizará a energia elétrica do CONTRATANTE para a realizaçáo
dos serviços.
rr) No caso da utilização de equipamentos de alto consumo de energia, a CONTRATADA
deverá consultar a FISCALIZAÇÃO para proceder com a instalação do equipamento na rede
existente.
ss) Deverá zelar para que a utilização desses insumos não perturbem os trabalhos dos
servidores e magistrados, bem como não cause danos às instalaçÕes existentes, tal como
ocorrerá com o consumo de energia elétrica, a CONTRATADA poderá se utilizar da
infraestrutura de água existente do CONTRATANTE;
tt) Responderá e reparará, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer dano
ou avaria nos subsistemas supracitados decorrente da utilização destes na execução dos
serviços.
uu) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução de trabalhos, quer
com os insumos, a mão de obra, as instalações e equipamentos necessários à plena
execução dos serviços contratados, bem como todos os testes necessários à aceitação e
recebimento deles.
vv) Conforme o Art. 75 da Lei 8.666/93, salvo disposiçÕes em contrário constante do
edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta da
CONTRATADA.
ww) Remover todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços
executados pela CONTRATADA, sem exceção, durante o desenvolvimento dos serviços e
imediatamente após a conclusão dos serviços. Entretanto, a remoção ocorrerá somente após
prévio conhecimento e autorização da FISCALIZAÇAO.
xx) Providenciar, se necessário, o cobrimento provisório da coberta ou telhado, no período
em que estiverem sendo executados os serviços, de modo a proteger os materiais,
equipamentos e estruturas internas existentes no prédio.
yy) Carregar e transportar horizontal e verticalmente os materiais diversos deverão ser
feitos de forma a não danificar as instalaçÕes existentes e em horário a ser determinado pela
FrscALrzAÇÃo.
zzl Manter no local de realização dos serviços, relação com o nome e função de todos os
funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.
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aaa) Prestar, após o recebimento provisório do serviço e até seu recebimento definitivo,

toda assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final,

bem como as surgidas nesse período, independentemente de sua responsabilidade civil.

bbb) A ausênciá Oe previsão de qualquer procedimento técnico no Termo de Referência

não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e
adequação dos resultados, bem como todas as normas vigentes.
ccc) Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da

FISCALIZAÇÃO, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção,

evitando repetição de fatos.
ddd) Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos

serviços.
eee) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais Previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na

época propria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o CONTRATANTE.
fff) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus
empregados, quando da realização dos serviços.
ggg) Comunicar ao fiscal designado pelo CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para

deliberação e eventuais mudanças dos detalhes por parte do órgão adquirente, durante o
planejamento do evento.
hhh) Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as eventuais falhas,
imed iatamente após sua verificação.
iii) Responder integralmente pela produtividade de sua equipe, arcando com eventuais
custos adicionais oriundos de redução dessa produtividade, ainda que em função de
condições atmosféricas adversas.
jjj) Representar-se no local de execução dos serviços pelo "Engenheiro Responsável
Técnico" indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.
kkk) Representer-se no local de execução dos serviços pelo "Engenheiro Responsável
Técnico" indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.
lll) Substituir, por exigência da FISCALIZAÇÃO, qualquer profissional participante da
execução dos serviços desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução
de suas tarefas ou que apresente hábitos nocivos e prejudiciais aos usuários da área
destinada aos serviços.
mmm) Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação
possível aos serviços da CONTRATANTE, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
público ou privado, adjacente ao local de execução dos serviços.
nnn) Sobre os materiais, ferramentas e equipamentos, a CONTRATADA deverá:
l- Providenciar, guardar, controlar e utilizar todas as ferramentas, máquinas, aparelhos
e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.
ll- Facilitar a inspeção dos materiais, ferramentas e equipamentos por parte da
FISCALIZAÇÃO, facultando-a o acesso aos escritorios, depósitos ou quaisquer outras
dependências que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.
lll- Solicitar prévia e expressa autorização do CONTRATANTE durante as ocasiões de
eventual substituição de materiais especificados.
lV- Fornecer materiais em quantidades que não permitam a interrupção dos serviços

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - ffi::):r".,f::Íi #T 
35 27s-000 - cNPr: 0 r 6 r3 r 2rl000r -7 r

a7-



§A§ TÊLIX
DE MINA§

w

V- Fornecer também todos os dispositivos e acessórios, materiais ou ferramentas,
eventualmente não mencionados em especificações e/ou não indicados, mas
imprescindíveis à completa e perfeita realizaçáo dos serviços objeto deste Termo de
Referência.
Vt- Os materiais a serem empregados nos serviços serão todos novos, de fabricantes
consagrados, sem imperfeições ou defeitos, de primeira qualidade (assim entendida a
gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um
mesmo produto) e de acordo com as especificações da ABNT e INMETRO, sendo
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado,
assim como não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por outro processo, a
fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas.
Vll- Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços em referência
serão fornecidos pela CONTRATADA que ficará responsável também pelo ferramental
necessário à sua execução e limpeza dos ambientes onde os serviços foram executados ou
que foram direta ou indiretamente influenciado por eles.
Ult- Os equipamentos, materiais e acessórios, em total conformidade com as
especificações e projetos, deverão ser todos de primeiro uso, dentro dos prazos de validade,
íntegros e de acordo com as normas vigentes.
lx- A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no local de realização dos
serviços antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo,
forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução dos
serviços, serão retiradas amostras para a realizaçáo de ensaios de caracterização das
qualidades dos materiais à custa da CONTRATADA.
x- Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito à FISCALIZAÇÃO, a
proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, sendo que
sua aprovação só poderá efetivar-se quando a CONTRATADA:
a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE;
b) Apresentar provas de equivalência técnica ou superior do produto proposto em
substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnologico idôneo, a critério do
CONTRATANTE.

25. DAS OBRTGAÇÕES DO ORGÃO ADJUDTCANTE

25.1 São obrigaçÕes do Órgão Adjudicante, além daquelas dispostas em lei

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato, inclusive
destinar, se for o caso, local para que o representante da CONTRATADA possa executar o
controle dos serviços, de seu pessoal e armazenamento e controle dos materiais e
equipamentos fornecidos para serem aplicados no serviço.
b) Expedir autorizaçáo de serviços com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da
data de início da execução dos mesmos;
c) Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativo
e qualitativo, comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do Contrato;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços prestados;
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0 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança
pelos serviços prestados em até dez dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos
recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova
contagem dos prazos para análise, ateste e pagamento recomeçará quando da
reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.
g) Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a

execução dos serviços.
h) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidores que formem
equipe de fiscalização especialmente designada, nos termos do art. 67, da Lei n.o

8.666/1993.
i) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigaçÕes assumidas pela
empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, ressalvados os casos fortuitos ou de força
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.
j) Arquivar, dentre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamento, termos de recebimento, contratos, livro de registros da realização dos serviços e
relatorios de inspeçôes técnicas, após o recebimento dos serviços.
k) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos
serviços e o atendimento das exigências contratuais.
l) Exigir o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que
não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicaçÕes para a supervisão e
fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das
atribuições que lhe forem designadas.
m) lmpedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.
n) Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio de
Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas.
o) Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

26. PREÇO E DO REAJUSTE

26.1 Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste edital,
fixo e irreajustável.

26.2 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 Federal no

8.666/93.

26.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar
formalmente a Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será
encaminhado à Controladoria e a Assessoria Jurídica do município para o devido parecer.

27. DTSPOSTçÕeS CenetS

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

27.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

27.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pÚblica

observarão o horário de Brasília - DF.

27.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

27.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatorio.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administração.

27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da

isonomia e do interesse público.

27.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

27.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
licitacao@saofelixdeminas.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000, São Félix de
Minas/MG, nos dias úteis, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

27.12 Não há reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48, da Lei Complementar no 123, de 2006; em razáo da justificativa do item 6
do termo de referência.

27.13 E facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.

27.14 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e a
homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação
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27.15 O Prefeito do Município de São Felix de Minas, 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 Federal n' 8.666/93.

27.16 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para arealizaçâo
do pregão, este pruzo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
prejudicar a formulação das propostas.

27.17 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Mantena/MG, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

27.18 São anexos deste edital

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo ll - Planilha de Estimativa de Preço e limite de admissibilidade das propostas;
Anexo lll - Planilha de Cotação;
Anexo lV - Minuta De Contrato.

Prefeitura Municip al de São Felix de Minas - 11 de novembro de 2021.

WILSON F LEONARDO
P ente da CPL
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE
srsrEMA DE GERAÇÃO DE ENERGTA SOLAR FOTOLVOLTATCA DO TIPO OrV-

GRID EM UNIDADES ADMINISTRATTVAS DO MUNICíPIO DE SÃO FÉLIX DE
MINAS.
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