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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 <> PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/09/2019 às 09:00 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação 

 
PREÂMBULO 

 
       A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA realizará Procedimento de Licitação nº 
039/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019, a licitação será do tipo MENOR PREÇO, 
tendo como critério de julgamento o MENOR valor “GLOBAL”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA 
VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO 
DE PIRAPORA/MG, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal Nº 1.895/2007, Decreto 
Municipal Nº 035/2005, e subsidiariamente a Lei 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação correlata e ainda de acordo com as 
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e anexos. Os envelopes contendo a 
proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública do dia 19/09/2019 
às 09:00 horas, na sala de Reuniões da comissão de licitação à Rua Antonio Nascimento N.º 274, Centro, 
neste Município de Pirapora - MG, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo 
Pregoeiro LUIZ CARLOS NUNES e Equipe de Apoio formada por LUCAS OZÓRIO PAIXÃO, 
IGOR QUEIROZ EVANGELISTA, NILSON RODRIGUES DOS SANTOS, POLIANA ALVES 
ARAUJO MARTINS e RAFAEL NATIVIDADE DE JESUS designados através da Portaria nº 441 de 
14 de agosto de 2019. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS 
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG, 
conforme quantidade e especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, bem como 
os outros anexos a este instrumento convocatório. 
 
1.2 É parte integrante do presente ato convocatório os anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI 
contendo respectivamente Termo de Referência, Descrição do Objeto, Modelo de Credenciamento, 
Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico, Declaração de Responsável técnico, Declaração de 
Visita Técnica – Facultativa, Declaração de não visita técnica, Modelo da Proposta, Minuta do Contrato, 
Declaração de Micro-Empresa e Estimativa de Preço. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar da presente licitação empresas interessadas que atendam a todas as exigências 
deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos e que o objeto 
social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação. 
 
2.2 Não poderá participar do presente certame a empresa: 
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2.2.1 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em 
liquidação; 
2.2.2 Estrangeira que não funcione no País. 

 
2.2.3 Com direito suspenso de contratar com a Administração Pública Municipal ou por ter sido declarada 
inidônea; 
 
2.2.4 Que esteja cumprindo penalidade que impeça de participar de licitação junto à Administração 
Publica Municipal; 
 
2.2.5 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 
vinculo empregatício com o Município. 
 
2.3 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia útil, e por 
licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@pirapora.mg.gov.br, e  protocolizadas no setor 
de protocolo da Prefeitura Municipal de Pirapora dirigida ao Pregoeiro no horário de 12:00 às 17:00 
horas. 
 
2.3.1 A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de 
identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão 
social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 
signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e 
procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 
 
2.3.2 Setor de Licitações não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, 
sejam intempestivas. 
 
2.3.3 Acolhida a impugnação será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei 
8.666/93.  
 
3. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
3.1 Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
3.1.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 
LOCAL: Sala de reuniões da comissão de licitação à Rua Antonio Nascimento, 274 - Bairro: Centro 
Município de Pirapora - MG. 
 
DATA: 19/09/2019         HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
3.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: ___________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ___________________________                                                                                                                                                                            
 
3.2 As empresas que não terão representantes para participar da sessão e não encaminharem envelopes via 
Correios, deverão protocolar os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” junto ao 
setor de Protocolo desta Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG não se responsabilizará 
pelos envelopes que não sejam protocolados no referido setor, no horário de 12:00 às 17:00 horas, 
em no máximo um dia antes ao agendamento da sessão. 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão pública, o 
recebimento e abertura dos envelopes “proposta” e “documentação”.  
 
4.1.1 O horário do credenciamento será meia hora antes do início da sessão a partir das 08:30h (oito 
horas e trinta minutos), e o seu término se dará  impreterivelmente às 09:00h (nove horas). Após a 
abertura da sessão não se admitirá o credenciamento de novos licitantes. 
 
4.1.2 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 
4.1.3 Será considerado retardatário o licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da 
sessão pública após a abertura da sessão pelo pregoeiro. 
 
4.1.4 Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 
 
4.2 - Para o credenciamento, o representante legal da licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os 
envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” lacrados e também os documentos 
abaixo relacionados FORA DOS ENVELOPES: 
 
4.2.1 - Documentos pessoais do representante da Empresa Licitante,  
(apresentar autenticado ou o original para autenticação das cópias); 
 
4.2.2 - Estatuto ou Contrato Social da Empresa Licitante, 
(apresentar autenticado ou o original para autenticação das cópias); 
 
4.2.3 - Instrumento público de procuração, ou por outro instrumento particular com firma 
reconhecida. (caso o Representante não seja sócio da Empresa Licitante, conforme modelo constante do 
anexo III); 
 
4.2.3.1 O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação. 
 
4.2.3.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob 
pena de exclusão sumária das representadas. 
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4.2.4 Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e 
serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo. 
 
4.2.5 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. 
A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta 
acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais. 
 
4.2.6 - Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá 
apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, a declaração constante do Anexo X - 
Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Certidão Simplificada 
expedida pela Junta Comercial; 
 
4.2.7 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, dando ciência de que cumpre às 
condições do presente certame conforme modelo ABAIXO apresentar; junto ao credenciamento. 
 

D E C L A R AÇ Ã O 
 

(Razão Social do LICITANTE) ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________________, 
sediada na _______ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso 
VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constante do item 6 do presente edital. 

Pirapora, ____ de ____________ de 2019. 
 

_______________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ do licitante 
OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO 

 
5. PROPOSTAS COMERCIAIS.  
 
5.1. As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas 
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, 
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões 
ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital. 
 
5.2 O envelope “proposta” poderá conter também a proposta comercial em meio digital (Compact Disc 
ou pen drive) mediante o preenchimento do anexo que será fornecido ao licitante quando da retirada do 
Edital. Esse se faz necessário para “agilizar” o certame. Verificar se o mesmo encontra-se disponível no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Pirapora. 
 
5.3 A proposta comercial impressa deverá conter obrigatoriamente: 
 
5.3.1. Nome, número do CNPJ, endereço, email, telefone e fax da empresa proponente; 
 
5.3.2.  Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado. Caso seja 
prestação de serviço, esta será dispensada. 
 
5.3.3. Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante. 
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5.3.4 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos 
envelopes; 
 
5.3.4.1 Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, será considerado como 
aceito para efeito de julgamento. 
 
5.3.4.2 Decorridos os 60 sessenta dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 
 
5.3.4.3 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada a prorrogação de sua validade a todos os 
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse da Administração. 
 
5.3.4.4 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta 
 
5.4 As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma 

e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que 
prevalecerá sempre o primeiro. 

 
5.4.1 Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá 

assinar a proposta. 
 

5.4.2 Caso houver divergência entre o valor da proposta em numeral e o valor por extenso, será 
considerado o valor por extenso 

 
5.5 Serão desclassificadas as proposta que não atenderam às exigências do presente edital e seus anexos, 

sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
5.6 Os preços serão cotados em moeda nacional com duas casas decimais. Ex.: R$ 0,01. 
 
5.7 Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance anteriormente 
apresentado. 
 
5.8 Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
5.9 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 

 
5.10 Juntamente com a proposta comercial, a licitante apresentará a Declaração de termo de 
compromisso e pleno atendimento, declarando que o objeto do certame será entregue conforme 
estipulado neste edital, e que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o 
certame, conforme modelo a seguir, além dos certificados e/ou declaração eventualmente exigidos nos 
anexos. 
 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº _____________________. Declara, sob as 
penas da lei, que o objeto do certame será entregue conforme estipulado no edital, e que 
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compromete a cumprir e fazer cumprir o estabelecido na legislação que regulamenta. 
 
Declara também, sob as penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial N.º 020/2019. 
 
Data e local: 
_________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

(COLOCAR NO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL) 
6 HABILITAÇÃO 
 
O envelope “documentação” deverá conter os seguintes documentos em originais ou cópia 
autenticada, em 1 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas: 
 
6.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 
6.1.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 
 
6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedade comercial, acompanhadas de documentos de eleições de seus 
administradores; 
 
6.1.2.1 Se as alterações em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar 
a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
 
6.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
6.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
Observação: Caso já tenham sido apresentados no momento do credenciamento para este Pregão, os 
documentos relacionados subitem 6.1.2 e/ou 6.1.3 não precisarão constar do envelope de documentos 
para habilitação. 
 
6.2. Quanto a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, apresentará: 
 
6.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ – serão aceitos quando 
emitidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data do certame. 
 
6.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, ou outra equivalente, com abrangência da 

Certidão Negativa de Débito para com o INSS, na forma da Lei; 
 
6.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

 
6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
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6.2.5. Certificado de Regularidade para com FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 

6.2.7 Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho conforme a (Lei 12.440/2011);  
 
6.2.8 No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, conforme LC nº 147 de 07 de agosto de 
2.014, para que a empresa possa usufruir desse direito, a mesma deverá apresentar o documento 
mesmo com restrição. 
6.2.8.1 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento devidamente 
fundamentado dirigido ao pregoeiro, entendendo-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.                                                                                                                                                           
 
6.2.8.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item supra citado, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o 
processo à autoridade competente para revogação. 
 
6.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
6.3.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Certidão Judicial Negativa ou 
Equivalente, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução 
de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo 
com o inciso II do artigo 31 da lei 8.666/93. 
 
6.3.2 Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, do último exercício social, contendo 
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de 
publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do 
contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC – são 
indispensáveis; 
 
6.3.2.1 É aceitável a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis na forma eletrônica, 
com assinatura digital, acompanhados do Termo de Autenticação emitido pela Junta Comercial. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
A) As empresas de Sociedade Anônima (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço em Diário 
Oficial, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA) deverão apresentar copia do balanço 
extraída do Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial. 
 
B) As empresas que optarem pela Escrituração Contábil Digital poderão apresentar o Balanço Patrimonial 
devidamente registrado no SPED. 
 
C) Caso o balanço patrimonial apresentado pela empresa não conste a conta movimento no ativo 
circulante, a mesma deverá apresentar declaração de que não possui conta movimento, sendo somente 
conta caixa. Cabe esclarecer que a ausência da apresentação da referida declaração não inabilitará a 
licitante, podendo a mesma solicitar que conste em ata os termos dessa declaração. 
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6.3.3: Análise contábil-financeira da empresa, para avaliação de sua situação financeira, a ser 
apresentada em memorial de cálculo dos índices de liquidez corrente (ILC), índices de liquidez geral 
(ILG) e solvência geral (SG), com as seguintes fórmulas: 
 
a) Índice de Liquidez Corrente - ILC ≥ 1,0: 
             AC 
ILC = ------- , onde 
             PC 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 
 
b) Índice de Liquidez Geral - ILG ≥ 1,0; 
              AC + RLP 
ILG = ------------------ , onde 
              PC + ELP 
AC = Ativo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
 
c) Solvência Geral ≥ 1,0: 
              AT 
SG = ----------------, onde 
           PC + ELP 
SG = Solvência Geral 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
AT = Ativo Total 
 
6.3.3.1. - A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado igual a 1 (um), em qualquer dos índices citados no 
subitem anterior, quando de sua habilitação, DEVERÁ(ÃO) comprovar(em) capital social ou patrimônio 
líquido igual ou superior a 10 % (dez por certo) do valor estimado da contratação. 
 
6.3.4 As empresas recém constituídas que não tenham promovido a apuração das demonstrações 
contábeis referentes aos resultados do seu primeiro exercício social, até a data de apresentação dos 
envelopes contendo a documentação e propostas, poderão participar do certame apresentando seu 
"Balanço de Abertura", levantado na data de sua constituição, que demonstre a boa situação econômica 
financeira da licitante, conforme os requisitos da legislação societária e comercial, em substituição aos 
documentos exigidos no item "6.3.3" acima.  

 
6.3.4.1 As empresas que apresentarem balanço de abertura, deverão possuir capital social ou patrimônio 
líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, sendo então, 
dispensadas da apresentação dos índices contábeis exigidos no item 6.3.4. 
 
6.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 
 
6.4.1Comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade 
profissional competente da região a que estiverem vinculados; 
6.4.1.1 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos na 
entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos 
vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato; 
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6.4.2 A capacitação técnica da licitante será comprovada mediante a apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado identificada, devidamente 
registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), em nome do responsável técnico, em papel 
timbrado, constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir 
possível diligência, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital. A licitante deverá 
comprovar a execução dos serviços e quantitativos mínimos abaixo descritos, os quais se referem às 
parcelas de maior relevância e valor significativo da obra: 

 
a. Fornecimento de luminária para iluminação de vias públicas, com tecnologia LED, de pelo 

menos 400 unidades; 
b. Elaboração de projeto de substituição ou instalação de ponto novo referente a iluminação 

pública. 
 

6.4.2.3 O Acervo Técnico será exigido dos profissionais, legalmente habilitados, os quais 
responderão como responsáveis técnicos pela execução da obra. 
 
6.4.2.4 Deverá a proponente licitante apresentar “Declaração de Responsável Técnico” (ANEXO V), a 
ser preenchido pelas licitantes, de que o Responsável Técnico detentor do atestado referido no item 
anterior, será o Responsável Técnico pela Execução do serviço. 
 
6.4.2.5 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional deverão participar da obra ou serviço objeto deste Edital, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 

 
6.4.2.6 Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, 
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio, o 
administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de serviços. 

 
6.4.2.7 A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia do contrato 
social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de 
serviço. 
 
6.5 Quanto às DECLARAÇÕES, as licitantes deverão apresentar, para fins de habilitação: 
 
6.5.1 Juntamente com os documentos referidos acima, deverão ser apresentadas, as declarações conforme 
os modelos a seguir: 
 
6.5.1.1 DECLARAÇÃO CONJUNTA DE IDÔNEIDADE, NÃO EMPREGA MENOR ART. 7º, 
INC. XXXIII DA CF e RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFORME ART. 123 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL. 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 <> PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
A empresa __________________________inscrita no CNPJ: ________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). Portador (a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº ______________, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de 
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proponente, sob as penas da lei, que foi declarada idônea para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas. 
 

   DECLARA também para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
   
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 DECLARA ainda que nenhum dos sócios desta empresa está impedido de participar deste processo 
por força do Art. 123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora, qual seja: 
 

Art. 123 O Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão 
contratar com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do 
cargo. 
 

§ 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - 
prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou 
consangüíneo, até o segundo grau, inclusive por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses 
depois do desligamento do cargo. 

 
§ 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para 

todos os interessados.  
Por ser máxima e plena verdade, firmo a presente declaração. 

 
____________________, em ______ de ____________ de 2019. 
 ____________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 

 
6.5.1.2 DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo 
representante legal da licitante, conforme modelo do ANEXO IV, devendo fazer parte da equipe: 

 
6.5.1.2.1 - 01 (um) Engenheiro Eletricista registrado no CREA com experiência profissional comprovada 
em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no 
Conselho Respectivo, devendo permanecer no canteiro de obras em tempo integral, durante todo o 
período de execução dos serviços; 
 
6.5.1.2.2 - 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho registrado no CREA com experiência 
profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, 
devidamente registrado no Conselho Respectivo, devendo permanecer no canteiro de obras em tempo 
integral, durante todo o período de execução dos serviços; 
 
6.5.2 A documentação exigida conforme cláusula 6 mesmo não apresentada no momento do 
credenciamento com as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação. A autenticação poderá ser 
feita no momento da abertura do respectivo envelope, desde que apresente os “originais” para esse fim. 
 
6.5.3 As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta 
ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
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6.5.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em 
nome do licitante, e preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo, observando o que 
segue: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial. 
d) serão dispensados da filial, aqueles documentos que por sua natureza comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
  
6.5.5 O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre 
a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância 
à legislação pertinente, confirmando, ainda a autenticidade dos demais documentos extraídos pela 
internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  
 
6.5.6 O envelope “II” – “DOCUMENTAÇÃO” dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, 
ficarão retidos podendo ser retirados em até 30 (trinta) dias, após a publicação da homologação do 
certame, hipótese em que, decorrido  o prazo serão devidamente inutilizados.  
 
7 DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 
 
7.1 A empresa vencedora do certame deverá apresentar o documento que comprove o Credenciamento 
junto à CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, para a realização de obras em redes de energia 
elétrica em Minas Gerais atualizado e habilitado para execução de serviços OBRA PART, a ser 
apresentado pela empresa vencedora na assinatura do Contrato; 

 
8 DA VISITA TÉCNICA/VISTORIA 

 
8.1 A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis 
dúvidas de interpretação do Termo de Referência e o conhecimento das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, objeto da licitação. 

 
8.2 A VISITA TÉCNICA ao local da obra é FACULTATIVA aos licitantes. Caso as empresas optem 
pela visita, será fornecido ao seu representante uma Declaração de Visita Técnica – Facultativa, assinada 
pelo servidor municipal (engenheiro) responsável por acompanhar a visita. Caso contrário, a licitante 
deverá apresentar a “Declaração de Visita Técnica - Facultativa” (ANEXO VI), junto aos documentos de 
habilitação. 

 
8.3 A visita ao local da obra ocorrerá no período de 05/09/2019 a 18/09/2019, das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h às 17:30h. Poderá ser feita por Engenheiro Eletricista ou Responsável Técnico da Empresa, 
comprovada através da Certidão de Registro e Quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA em 
vigor. 

 
8.4 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou representante legal da empresa, este 
deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, ou ainda Procuração (reconhecida 
em cartório) no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 
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8.5 As visitas deverão ser previamente agendadas junto a Secretaria M. de Infraestrutura e Urbanismo, 
através do telefone (38) 37406131 e os atestados serão fornecidos pelo servidor responsável por 
acompanhar a visita. 
 
8.6 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas 
para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 
8.7 A licitante deverá apresentar junto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a “Declaração de 
Visita Técnica - Facultativa” (ANEXO VI), ou a “Declaração de Não Visita Técnica” (ANEXO VII), 
uma vez que os mesmos são documentos obrigatórios e indispensáveis a serem apresentados, conforme 
exigências constantes do item 6 – “HABILITAÇÃO”. 
 
9 SESSÃO DO PREGÃO 
 
9.1.  No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a SESSÃO PÚBLICA de processamento do 
PREGÃO, iniciando-se com o CREDENCIAMENTO dos interessados em participar do certame. 
 
9.2.  Iniciado o credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, serão 
recebidos separadamente os envelopes de proposta comercial e os documentos de habilitação.   
 
9.3.  Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, 
cadastrando-as no sistema. 
 
9.4  CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
9.4.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais e efetuado o cadastramento destas no sistema, as 
mesmas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.4.2.  O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por centro) 
superiores aquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
 
9.4.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro 
classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, 
para que seus autores participem do lances verbais. 
 
9.5 LANCES VERBAIS 
 
9.5.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 
de maior preço e os demais. 
 
9.5.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
9.5.3 Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado da contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente, 
para que seja obtido preço melhor. 
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9.5.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 
 
9.5.5 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, se classificará 
os licitantes em ordem alfabética pra definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
9.5.6 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando o proponente desistente às 
penalidades previstas neste edital. 

 
9.5.7 Durante a sessão de lances verbais, se o pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade, 
fixará prazo para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos 
elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, e contratações em andamento com 
preços semelhantes, alem de outros documentos julgados pertinentes pelo Pregoeiro. 

9.5.7.1 - O licitante que ofertar preço considerado inexeqüível pelo pregoeiro, e que não demonstre 
posteriormente a sua exeqüibilidade, estará sujeito às sanções administrativas pela não-manutenção da 
proposta, sem prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993. 

9.6 NA HIPÓTESE DE EMPATE NA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

9.6.1. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa – ME, micro empreendedor individual (MEI) ou empresa de pequeno porte – EPP e houver 
proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
9.6.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.6.2.1 – a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
 
9.6.2.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 
9.6.2.3 – não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
9.6.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se encontrarem no 
limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 
 
9.6.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.6.5 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições 
da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
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9.7 JULGAMENTO  
 

9.7.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor preço “GLOBAL”, 
observados os prazos máximos para prestação de serviço, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no Anexo I do Edital. 
 
9.7.2 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, 
juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
 
9.7.3 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital. 
 
9.7.4 Constatando o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
9.7.4.1 Ao licitante declarado vencedor será concedido do prazo de três dias úteis para 
apresentação da planilha realinhada. 
 
9.7.5 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das 
condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
9.7.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro deverá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido um melhor preço. 
 
9.7.7 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e 
licitantes presentes na sessão. 
 
10 RECURSOS 
 
10.1 No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos. 
 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
 
10.3.  Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
 
10.4  Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela AUTORIDADE 
COMPETENTE. 
 
10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
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10.6.  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.7. O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via e-mail. 
 
10.8. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto 
pelo Setor Requisitante. 
 
10.9 A ausência do licitante, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão 
do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
11.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do licitante 
vencedor, o pregoeiro adjudicará a este o objeto da licitação. 
 
11.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da 
Lei 8666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
12. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
12.1. O objeto do presente certame será prestado em conformidade com as especificações técnicas, 
cronogramas, prazos e condições apontadas no(s) respectivo(s) Termo(s) de Referência e documentação 
anexa. 
 
12.2.  O objeto deverá ser entregue conforme especificação do Anexo II, Objeto da Licitação. 
 
12.3  A partir da prestação de serviços, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para 
avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decidida sobre a 
sua aceitação ou rejeição. 
 
12.4.  Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser corrigido pelo contratado no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas da comunicação pelo Município. 
 
12.5. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme limites 
estabelecidos pela Administração que deverão ser estipulados na autorização de serviços. 
 
12.6 Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios que por ventura sejam 
apresentados pela execução do objeto licitado. 
 
12.7 O Contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que 
seja satisfeita a obrigação assumida. 
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12.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a 
assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. 
 
12.9 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato, decorrente desta licitação, 
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo par tal e devidamente fundamentada. 
 
13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
13.1 Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas no Termo de Referência e 
Planilha Orçamentária.  
 
13.2 Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como arcar com 
os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução do 
Contrato. 
 
13.3 Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços, 
conforme especificações constantes deste Termo de Referência. 
 
13.4 Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto CONTRATADO, mesmo que 
não tenham sido cotados. 
 
13.5 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os seus empregados e 
equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários e controlar seu uso, de acordo com as normas da 
ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 
 
13.6 Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto com 
plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões 
relativas aos serviços, e atender aos chamados da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia 
móvel ou outro meio igualmente eficaz. 
 
13.7 Apresentar como responsável técnico um engenheiro eletricista e um engenheiro de segurança do 
trabalho, providenciando as devidas anotações/registros de responsabilidade técnica junto ao Conselho 
Profissional competente. 
 
13.8 Fornecer números telefônicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes, para contato da 
Secretaria com o responsável, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer 
custo adicional. 
 
13.9 Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos 
fixados. 
 
13.10 Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados. 
 
13.11 Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 
 
13.12 Prestar, quando solicitado pelo CONTRATANTE e mesmo após a entrega dos trabalhos, 
esclarecimentos sobre aspectos técnicos relativos aos itens observados. 
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13.13 Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pela 
SEINFE, durante a sua execução. 
 
13.14 Executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações e 
equipamentos da Secretaria M. de Infraestrutura e Urbanismo. 
 
13.15 Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas previamente à contratação, devendo comunicar à 
Administração Municipal, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da 
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado. 
 
13.16 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços 
e dos resultados obtidos, preservando a Prefeitura M. de Pirapora de qualquer demanda ou reivindicação 
que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA 
 
13.17 Encaminhar à Secretaria M. de Infraestrutura e Urbanismo, juntamente com a nota fiscal/fatura, os 
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na 
licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja 
autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores. 
 
13.18 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, 
ou com estes conexos. 
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
14.1 Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, 
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
14.2 Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a Ordem de Serviço. 
 
14.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato. 
 
14.4 Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, observadas 
as suas normas internas. 
 
14.5 Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem 
intervenção técnica nos equipamentos/instalações. 
 
14.6 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas. 
 
14.7 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
14.8 Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria M. de Infraestutura, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, 
observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e 
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nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por 
pessoas habilitadas. 
 
14.9 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações 
deste Termo. 
 
14.10 Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo. 
 
14.11 Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo comportamento 
ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições 
contratuais e legais. 
 
14.12 Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada 
necessária. 
 
14.13 Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de acabamento, 
ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho. 
 
14.14 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus 
empregados. 
 
14.15 Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços. 
 
14.16 Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados. 
 
14.17 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
15 PAGAMENTO 
 
15.1 Pagamentos serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica conforme exigência 
da Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, que deverá ser enviada à 
CONTRATANTE juntamente com cópia da solicitação dos serviços, para efeito de conferência, 
demonstrando a quantidade total com os respectivos preços unitários.  
 
15.2 O pagamento se dará 30 dias após medição dos serviços executados, realizada pelo engenheiro 
responsável pela fiscalização da obra, mediante a apresentação, pela Contratada, dos seguintes 
documentos: 
a) Relatório de execução/medição prévia dos serviços, contendo: 

 a planilha dos serviços e quantitativos previstos e efetivamente executados, e respectivos valores 
previstos e executados; 

 relatório descritivo e fotográfico, contemplando a descrição detalhada das etapas/serviços 
realizados. 

b) Nota Fiscal/Fatura 
c) Demais documentos e comprovações exigidas no Edital de Licitação e no Contrato. 
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16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração 
Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os 
seguintes critérios:  
 
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao Contratado, sobre o descumprimento da 
Autorização de Serviços, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a determinação da 
adoção das necessárias medidas de correção;  
 
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos:  
a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido;  
b)10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; ou  
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento  
da nota de empenho ou documento correspondente;  
 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo definido na lei 8.666-93;  
 
IV) 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 o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com base 
no inciso anterior.  
 
16.2 Aos Contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração 
Pública Municipal também serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por 
algum licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições 
contidas na legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei nº 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas 
vedadas aos licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações; 
 
16.3 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
16.4 As sanções previstas nos itens 16.1 e 16.2 poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato.  
 
16.5 As penalidades de advertência e multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório.  
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16.6 A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 
constantes da legislação.  
 
16.7 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada àqueles que: 
 
a) Retardarem a execução do pregão; 
b) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
17 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 A Prefeitura Municipal de Pirapora por intermédio da Divisão de Suprimentos e Contratos convocará 
formalmente as empresas, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para assinatura do Contrato.  
17.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
17.1.2 É facultado a Administração quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 
 
17.2 Caso o contratado não preste o serviço de acordo com a sua proposta ou recuse-se a prestá-lo, serão 
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para Prestação do Serviço. 
 
17.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a prestação dos serviços, decorrentes desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 
 
17.4 Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
17.5 Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação 
nesta licitação. 
 
17.6 Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados 
pela lei n.º 8.666-93, nos artigos 77 e 78. 
 
17.7 O Município de Pirapora/MG poderá, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25 % (Vinte e Cinco por Cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 
estabelecido no § 1º do artigo 65 da lei 8.666/ 93. 
 
17.8 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
17.9 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos 
de habilitação apresentados na sessão.  
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17.9.1 A ausência das declarações 4.2.7 dando ciência de que cumpre plenamente, e 5.10 termo de 
compromisso e pleno atendimento não será motivo de desclassificação do licitante, podendo o mesmo 
fazer manuscrito ou constar em ATA, declarando a cumprir todas as exigências contidas nestas. 
 
17.9.2 As condições 17.9.1 acima não se aplicam para as declarações 6.5, caso essas faltem a licitante 
será declarada INABILITADA. 
 
17.10 Conforme cláusula 4.2.6, caso a empresa apresente somente a certidão simplificada ou simplificada 
digital, mesmo assim poderá participar como ME ou EPP.  
 
17.11 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as suas 
decisões. 
 
17.12 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela após a sua apresentação, portanto não 
caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro e 
equipe de apoio.  
 
17.13 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente, devendo ser anulada em todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser praticada por decisão expressa e 
fundamentada da Autoridade Competente.  
 
17.14 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 
da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo.  
 
17.15 Caso haja alguma dúvida quanto o atestado de capacidade técnica, O Pregoeiro e a equipe de apoio 
poderão abrir diligência. Para tanto, poderão ser exigidas notas fiscais, declarações ou o que o Pregoeiro 
achar conveniente, conforme situação. 
  
17.16 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se o documento 
for o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  
 
17.17 Caso a empresa equivocadamente inserir os documentos em envelopes trocados, ou seja, colocar a 
proposta de preços no envelope de Documentos de Habilitação ou vice-versa, esta será desclassificada. 
 
17.18 Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documentos e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 
 
17.19 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas em até 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
 
17.20 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, 
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no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
17.21 As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste pregão estão previstas no 
orçamento do presente exercício nas rubricas n.º       
09.01.04.122.2014.2144.3339039000000 
Fonte 117 – Contribuição Custeio de Iluminação Pública 
  
17.22 O presente edital e seus anexos estão disponíveis no endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br 
– link Licitações. 
 
17.23 O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado na Imprensa Oficial do 
Município. 
 
17.24 - O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o término do 
mesmo não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura (18 horas), o mesmo continuará 
no dia subseqüente no horário do funcionamento da PMP (12:00 as 18:00 horas).  
 
17.25 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo pregoeiro, no 
horário de 12:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta-feira, pessoalmente ou através do e-mail 
licitacao@pirapora.mg.gov.br . 

 
Pirapora/MG, 03 de setembro de 2019. 
 
        

Luiz Carlos Nunes 
Pregoeiro Municipal                                      
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO 
E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
OBJETO 
 
Escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG, com fornecimento total dos 
materiais necessários, equipamentos e mão de obra especializada, atendendo as Normas Técnicas da 
ABNT e as Especificações ditadas pela Administração do Município de Pirapora/MG. 
 
OBJETIVO 
 
Este Termo de Referência, parte integrante do presente edital de licitação, tem por objetivos: 
a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 
b) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, com os respectivos ensaios laboratoriais de 
controle tecnológico de materiais e serviços, que orientam os processos construtivos, que se constituem 
em: 
b.1) Especificações e Inspeções de materiais; 
b.2) Procedimentos de Execução e de Inspeção de Serviços; 
b.3) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, com base nos elementos que constituem 
este edital de licitação e outros dispositivos legais pertinentes; 
d) Salientar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho; 
e) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante o cumprimento do 
contrato;  
f) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas devam ser seguidas sempre, salvo 
quando determinado em contrário pelo Município; 
g) Estabelecer que qualquer proposta de modificação de processo técnico ou material a ser empregado no 
empreendimento, durante o processo executivo, somente será analisada se representar um ganho técnico e 
econômico para o Município.  
 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
A eficientização da Iluminação Pública tem como finalidade o conforto, a segurança e a economia para a 
população. Com utilização do LED, o município está ampliando o uso eficiente de energia, melhorando a 
imagem da cidade e favorecendo o turismo, comércio e o lazer noturno, dando segurança ao trânsito e 
embelezando as áreas urbanas, aparelhos públicos e paisagens. 
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O uso da iluminação em estado sólido empregando os diodos emissores de luz (ou LEDs, do inglês, 
Lighting Emitting Diodes) na iluminação tem representado um grande avanço tecnológico nos últimos 
anos. Diversos estudos recentes apontam para a utilização dos LEDs também na iluminação pública. 
Segue aqui itens que são fatores que contribuem para a aplicação dessa tecnologia em iluminação pública: 

 
 Elevada eficácia luminosa; 
 A longa vida útil, podendo chegar a até 50.000 horas, reduzindo assim os gastos com 

manutenção;  
 Excelente resistência mecânica, 
 Elevado índice de reprodução de cores; 
  Possibilidade de controle da intensidade luminosa (dimerização) proporcionando uma melhor 

visibilidade; 
  Capacidade de emissão de luz branca; 
 Redução significativa nas faturas de energia elétrica do município;  
 São dispositivos que causam menos danos ao meio ambiente, por não apresentarem gases tóxicos 

em seu interior como os encontrados em alguns modelos de lâmpadas de descarga em alta 
pressão. 

 
Neste contexto, portanto o emprego dos Led’s em iluminação pública, tanto no desenvolvimento quanto 
na avaliação do seu desempenho comparado à lâmpada de vapor de sódio em alta pressão é um campo 
fértil de aplicação, com inúmeras possibilidades e grandes vantagens. 
 
Tal fato vem justificar a alteração das luminárias hoje existentes no Parque Luminotécnico por outras com 
tecnologia, qualidade e eficiência superior trazendo inúmeros ganhos para o Município. 
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
Será considerado como PONTO uma unidade de poste, da iluminação do parque de IP do Município de 
Pirapora-MG com os seguintes itens: 
 

 Braços galvanizados, Relés foto eletrônicos, Parafusos galvanizados, Cintas de aço, base para 
relés, Fio de 1.5mm², Mão de obra, Luminária de Led e todo o equipamento necessário para seu 
funcionamento. 

 
Os pontos e os logradouros a serem substituídos serão indicados pela contratante que levará em conta 
locais de maior prioridade para a execução destes serviços e diante desta definição a contratada deverá 
providenciar os projetos luminotécnicos a serem apresentados à Companhia Energética de Minas 
Gerais de acordo com o art. 7º, § 1 e art. 9º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Os projetos devem seguir as orientações apresentadas neste Termo de Referência. 
 
MODALIDADE 
 
Trata-se de licitação na modalidade PREGÃO, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, enquadrada na Lei 
n. 10.520/2002, conforme justificado no Item 10 deste Termo de Referência. 
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DA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREGÃO 
 
A contratação em questão será realizada mediante pregão, pois, conforme Lei n. 10.520/2002, para 
aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão. 
Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. O objeto do presente 
termo de referência enquadra no conceito proposto de bens e serviços comuns proposto acima pelo art. 1º, 
parágrafo único, da Lei do Pregão. 
 
A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento municipal, garantindo a qualidade dos 
equipamentos e de empresas comprometidas com o desenvolvimento. 
 
Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do pregão, sob pena de contrariedade 
ao princípio da supremacia do interesse público. 
 
DO PREGÃO 
 
A contratação almejada no pregão será formalizada por intermédio do contrato e nas condições previstas 
neste Termo de Referência. 
 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, considerando sua natureza de 
serviço contínuo.  
 
A licitante vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, contados da 
convocação, por escrito do município. 
 
A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Pirapora 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
DO CONTRATO 
 
Homologada a Licitação, será formalizado o Termo de Contrato, obedecida a ordem de classificação e os 
quantitativos propostos. 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
O critério de julgamento será o de menor preço global desde que observadas as condições de habilitação e 
especificações técnicas dos produtos ofertados  
 
JUSTIFICATIVA QUANTO AO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO “MENOR PREÇO GLOBAL” 
 
O Egrégio Tribunal de Contas da União já decidiu em varias oportunidades (Ac. 4.205/2014 e Primeira 
Câmara, Ac. 3.415/2014 – Plenário) que ao adotar o critério de julgamento “menor preço global” deverá a 
entidade promotora da licitação justificar a escolha por tal critério. Assim sendo, justifica-se a adoção do 
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referido critério de julgamento devido ao parque luminotécnico de Pirapora possuir diversas situações 
diferentes, há caso em que as lâmpadas substituídas serão de 40W, outros 60W, e etc. o mesmo 
acontecerá com os acessórios, tais como braços, relés, ... Cada projeto específico de cada logradouro é 
que definirá qual/quais lâmpadas se utilizar.   
 
Caso fosse adotado o critério “menor preço unitário” poderia ocorrer situações em que no mesmo 
logradouro mais de uma contratada haveria de substituir lâmpadas, o que na prática haveria de elaborar 
mais de um projeto, com conseqüências de atrasos no serviços, pois, poderia haver contradição em qual 
contratada seria passada a ordem de serviço.  
 
Justifica-se, ainda, a escolha pelo critério menor preço global por causa da fiscalização. Se outro fosse o 
critério de julgamento poderia haver coincidência de mesmo serviço com prestadores/fornecedores 
diversos. Podendo ocorrer conflitos na fiscalização quanto à execução dos serviços. 
 
Na Súmula 114 o Eg. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pacificou entendimento que quando 
a medida propiciar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampla participação de 
licitantes, sem perda da economia de escala poderá haver escolha do critério de julgamento menor preço 
global. 
 
No mesmo sentido o Eg. Tribunal de Contas da União editou a Súmula 247, onde fica claro que “é 
obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 
escala”. Nas justificativas acima expostas foi demonstrado que a escolha pelo critério de julgamento 
“menor preço global” evita o contratante correr risco da ineficiência da prestação do serviço. 
 
Não se discute que, em determinadas situações, o fracionamento do objeto licitado em vários itens 
permitirá a participação de um maior número de licitantes e que tal fato democratiza o acesso às 
contratações públicas. Quanto a tal fato, não resta a menor dúvida, todavia, apesar da competição e 
acirrada disputa entre os particulares serem objetivos traçados na norma regulatória em comento, tal não 
permite prejuízos ao erário com o único fim de possibilitar maior acesso aos particulares. O que se 
pretende com o processo licitatório, além da democratização da participação, é a maior vantajosidade para 
a Administração. 
 
A perda de economia de escala decorrente dos custos de transporte, mobilização e desmobilização para 
cada item é patente. Se a licitação for realizada por itens, cada licitante irá propor, para cada item, um 
custo referente à transporte, mobilização e desmobilização individualizado, ao passo que se o licitante 
obtiver a adjudicação de todos os itens, na forma global que se pretende, tais custos serão sensivelmente 
diluídos, posto que suportados por apenas um prestador dos serviços, qual seja, aquele que se sagrar 
vencedor. Logo, ao propor, sua respectiva proposta considerará tal realidade, qual seja, a adjudicação e 
todo o objeto e não apenas parte dele, fazendo com que proponha custos mais reduzidos para cada etapa. 
Além disso, merecem destaque os riscos inerentes à própria execução, pois, não restam dúvidas, o objeto 
pretendido, quando executado por vários contratados, poderá não ser integralmente executado, tendo em 
vista possíveis problemas nas relações jurídicas mantidas com diversos contratados, além de possíveis 
incompatibilidades entre eles. 
 
O objeto deste termo de referência guarda compatibilidade entre si, desse modo, especialmente para o 
gerenciamento e fiscalização do cumprimento do objeto é inegável que a admissão do critério de 
julgamento “menor preço global” se faz muito mais vantajosa. 
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A presente licitação tendo como critério de julgamento o “menor preço global” é mais satisfatória do 
ponto de vista da eficiência técnica, para se manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o 
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens 
podem ser localizadas no maior nível de controle pela Administração na execução do objeto, a maior 
interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma 
preestabelecido e na observância dos prazos. 
 
Na licitação com diversidade de serviços, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o 
parcelamento ou não do objeto da licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se 
essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. 
O TCU, no Acórdão nº 732/2008, se pronunciou no sentido de que "a questão da viabilidade do 
fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, 
devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto". 
 
A doutrina majoritária do Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1, leciona que "a regra do 
parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a própria lei definiu: só se pode falar em 
parcelamento quando há viabilidade técnica para sua adoção. Não se imagina, quando o objeto é 
fisicamente único, como um automóvel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse 
sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administração Pública evidencia que embora 
sejam divisíveis, há interesse técnico na manutenção da unicidade, da licitação ou do item da mesma. Não 
é pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisório. Observa-se que, 
na aplicação dessa norma, até pela disposição dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a 
avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico. É a visão jurídica que se 
harmoniza com a lógica. Se um objeto, divisível, sob o aspecto econômico for mais vantajoso, mas 
houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerá a avaliação econômica. 
Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as peças isoladamente custassem 
mais barato, mesmo assim, seria recomendável o não parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visão 
do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo único, orgânico e 
harmônico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisível. 
Em caso afirmativo, o próximo passo será avaliar a conveniência técnica de que seja licitado inteiro ou 
dividido". 
 
No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a lição de Justen Filho2: 
 
"...a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econômica. Não se admite o 
fracionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em 
lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser 
executado não pode ser destruída através do fracionamento"  
 
O que se divisa na presente situação é o êxito do serviço/fornecimento em sua completude, em seu 
conjunto. A licitação em questão, se realizada por itens, certamente trará não só um maior custo para a 
Administração Municipal, como também representará uma série de riscos, conforme já mencionado 
anteriormente, motivo pelo qual sugere-se a adoção do tipo de julgamento “menor preço global. 
 
COMPROVAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA 
 

                                                
1 Parecer nº 2086/00, elaborado no Processo nº 194/2000 do TCDF. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11.ed. São Paulo: 2005, 
Dialética, p. 207. 
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Comprovação de que a licitante possui Engenheiro Eletricista, com comprovação de vínculo, figurando 
como RT – Responsável Técnico da empresa, com registro no CREA; 
 
Comprovação de que a licitante possui Engenheiro de segurança do trabalho, com comprovação de 
vínculo, figurando como RT – Responsável Técnico da empresa, com registro no CREA; 
 
Certidões de registro e quitação expedidas pelo CREA, da empresa e dos responsáveis técnicos. As 
empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA de origem, 
deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MG, em conformidade com o que dispõe a 
Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº 265/79 do CONFEA.  
 
A capacitação técnica da licitante será comprovada mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado identificada, devidamente registrado(s) na(s) 
entidade(s) profissional(is) competente(s), em nome do responsável técnico, em papel timbrado, 
constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possível 
diligência, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Caracterizam-se como de 
complexidade tecnológica de maior relevância os itens a seguir, cujo Atestado/Certidão deverá constar:  
 

c. Fornecimento de luminária para iluminação de vias públicas, com tecnologia LED, de pelo 
menos 400 unidades; 

d. Elaboração de projeto de substituição ou instalação de ponto novo referente a iluminação 
pública. 

  
 Os profissionais habilitados deverão comprovar seu vínculo empregatício com a empresa através de 
contrato de prestação de serviços ou outro instrumento que comprovem o vínculo empregatício. Quando 
se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma. 
 
A licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso da empresa licitante de que TODO (S) o (s) 
responsável (is) técnico (s), detentor (es) do (s) atestado (s) referido (s) no parágrafo anterior, será (ão) o 
(s) responsável (is) técnico (s) pela execução da obra. Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, 
pelo representante legal da empresa e pelo (s) responsável (is) técnico (s), indicado (s). 
 
INFORMAÇÕES MÍNIMAS A CONSTAREM NA PROPOSTACOMERCIAL DOS SERVIÇOS  
 
 A proposta de preços deverá ser acompanhada da Planilha Orçamentaria, conforme Anexo I do Termo de 
Referência. 
 
Deverá estar claramente explicito na Proposta comercial a descrição detalhada do Produto ofertado (Faixa 
de tensão nominal da Luminária(V), frequência nominal (Hz), potência nominal de rede (W), fluxo 
luminoso útil, temperatura de cor do LED (TCC) Índice de reprodução de cor do LED (IRC), máxima 
corrente de alimentação dos LEDs  e eficácia Luminosa do conjunto (Lm/W), grau de proteção do 
conjunto ótico e alojamento do Driver (IP) e grau de proteção contra impactos (IK), garantia da 
Luminária e demais itens relevantes que descrevam o produto ofertado a fim de se garantir a 
especificação técnica mínima em conformidade com os termos do Termo de Referência), constando ainda 
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o nome e ou marca do fornecedor/fabricante e respectivo modelo ou código da Luminária ofertada além 
do País de origem de fabricação; 
 
O relatório de ensaio com a metodologia ANSI-IES LM 79, realizado do laboratório credenciado 
INMETRO, deve ser apresentado juntamente com a proposta comercial para comprovar as características 
elétricas e fotométricas, eficiência luminosa e temperatura de cor das luminárias ofertadas.   
 
Apresentar prospecto e/ou folder da luminária ofertada, bem assim fornecer Curva de Distribuição 
fotométrica da luminária, em arquivo digital em formato IES; 
 
Apresentar Declaração de Garantia, a ser expedida e assinada pelo Fabricante da luminária, confirmando 
garantia mínima de 50.000 (cinquenta mil) horas ou 60 (doze) meses às luminárias, o que se completar 
primeiro; 
 
DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS DAS LUMINÁRIAS DE LED 
 
Em sendo classificado com a melhor proposta, o licitante vencedor deverá fornecer amostra do objeto 
licitado conforme as especificações contidas no Anexo I – Planilha Orçamentária e demais itens descritos 
nos itens 25.1.1, 25.1.2, 25.1.3, 25.1.4 e 25.1.5 do Termo de referência em um prazo máximo de 5 dias 
úteis. 
 
A amostra deverá estar identificada com etiqueta contento: Razão Social da Licitante; Relação e Marca do 
Item Entregue. 
 
A marca da amostra deverá ser a mesma marca constante de sua proposta. Caso seja omitida alguma das 
informações exigidas, a amostra não será recebida, por impossibilidade de sua associação com o objeto. 
 
A licitante vencedora do certame, que não entregar a amostra solicitada, ou apresentá-la de modo que não 
atenda as especificações técnicas descritas neste Edital, será desclassificada do processo, passando-se a 
análise para o segundo colocado e assim sucessivamente. 
 
A análise da amostra será feita pelo setor demandante (Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo), podendo contar com o auxílio de outros setores, o qual verificará detalhadamente todos os 
aspectos da amostra verificando se a mesma atende às descrições exigidas no Termo de Referência deste 
edital. O referido setor, após análise criteriosa, emitirá parecer de Aprovação/Reprovação das amostras. 
 
A marca do produto apresentado na amostra deverá ser a mesma fornecida durante a execução do objeto. 
 
Em sendo aprovada a amostra, o licitante será declarado VENCEDOR e ficará obrigado a fornecer os 
produtos ofertados nas mesmas condições apresentadas, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste 
Edital. 
 
Caso não seja aprovada a amostra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo analisará a 
amostra subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital. 
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As Luminárias deverão atender aos mesmos requisitos em ensaios que constam da normativa: Portaria 
INMETRO / MDIC N°20 de 15/02/2017, portanto, a empresa classificada deverá apresentar todos os 
laudos (ensaios) que comprovem que a Luminária ofertada atenda estas exigências, independente da 
certificação formal junto ao INMETRO, nesta data.  
 
DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 
 
A empresa vencedora do certame deverá apresentar o documento que comprove o Credenciamento junto 
à CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, para a realização de obras em redes de energia 
elétrica em Minas Gerais atualizado e habilitado para execução de serviços OBRA PART, a ser 
apresentado pela empresa vencedora na assinatura do Contrato; 
 
CONDIÇÕES GERAIS. 
 
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência dos 
serviços que realizar, de acordo com o presente Termo de Referência, bem como pelos danos decorrentes 
da realização dos referidos trabalhos ou decorrentes do não atendimento dos serviços previstos, inclusive 
a terceiros. 
 
Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho 
na execução dos serviços contratados e uso indevido de patentes e ou direitos autorais. 
 
A CONTRATADA é obrigada a participar de reuniões de avaliação e desempenho do serviço, que 
havendo necessidade, serão realizadas na sede do Município. Nos casos de normalidade, a convocação 
para a reunião não será com prazo inferior a 05 (cinco) dias úteis e em caso de excepcionalidade, a 
convocação para a reunião não será com prazo inferior às 24h.  
 
A CONTRATADA obriga-se a comunicar o município, todas as circunstâncias ou ocorrência que 
constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a impedir a correta execução dos serviços. 
 
A CONTRATADA deverá assumir quanto aos materiais retirados das unidades de iluminação, a 
responsabilidade e o custeio pela respectiva guarda, transporte e descarga nos locais designados, 
conforme definido neste Termo de Referência. 
 
A CONTRATADA é obrigada a zelar pelo patrimônio municipal, objeto do presente edital, assumindo 
responsabilidades por sua integridade, responsabilizando-se pelos seus agentes ou terceiros. 
 
A CONTRATADA é obrigada a recompor, ao término dos serviços, as condições originais, obedecendo 
aos padrões estabelecidos pelo município, em função dos trabalhos executados pela mesma. 
 
A CONTRATADA deverá protocolar no município, durante os três primeiros meses de vigência do 
contrato, relação de materiais indicando a quantidade mínima do estoque necessário para atender ao 
contrato. 
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A CONTRATADA deverá manter em arquivo todas as fichas de serviço executados durante a vigência do 
contrato. 
 
 Caberão exclusivamente a CONTRATADA, todas as gestões junto a terceiros, como órgãos públicos e 
concessionárias de serviços públicos no intuito de liberar, isolar, proteger áreas, circuitos, interferências, 
etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos. 
 
 A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários , no mínimo, 2 (dois) uniformes, conforme 
NR10.  
 
 A CONTRATADA deverá fornecer os E.P.I's necessários ao perfeito desempenho da função, conforme 
determina o Ministério do Trabalho. 
 
DEFINIÇÕES GERAIS 
 
Para efeitos da presente licitação, são apresentadas as seguintes definições: 
 
Projeto executivo 
 
Consiste do conjunto de desenhos, cálculos, formulários, levantamentos, cadernetas e outros que 
compõem o dossiê de Obra PART, sendo as informações necessárias para atendimento às exigências 
legais em vigor, incluindo critérios e procedimentos para dimensionamento do circuito elétrico, carga 
instalada, suportabilidade de atendimento a demanda, estudos de viabilidade, dimensionamento mecânico 
e elaboração de projetos de interferências, que envolvem de travessias e sinalização de redes, conforme 
normas específicas. 
 
Para elaboração de um projeto de sistema de iluminação pública eficiente deve-se atender às necessidades 
visuais dos seus usuários, além de utilizar adequadamente as tecnologias eficientes disponíveis no 
mercado, o que requer conhecimento dos principais fundamentos para a iluminação de logradouros 
públicos, além das principais características dos equipamentos eficientes disponíveis. Para isso devem ser 
observados: 
 

 Classificação do Tipo de Via 
 Classificação do Volume de Tráfego em Vias Públicas 
 Níveis Luminotécnicos 
 Escolha de Lâmpadas e Luminárias 
 Altura de Montagem e Espaçamento entre Postes 
 Disposição de Postes e Luminárias 
 Cálculos Luminotécnicos. 

 
Projetos de melhoria do Sistema de Iluminação Pública 
 
Os projetos para melhoria de sistemas de iluminação pública existentes devem buscar a redução da 
potência instalada sempre que possível, assegurando a qualidade do serviço. Estes projetos têm como 
principal objetivo, a substituição dos equipamentos existentes por outros de eficiência e vida útil mais 
elevadas. 
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Deve ser realizada uma inspeção no sistema de iluminação pública existente, identificando os tipos e 
quantidades de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos passíveis de substituição, visando à 
adequação de todo o sistema aos padrões de eficiência e às normas técnicas aplicáveis. 
 
Iluminação pública 
 
Parte da rede de distribuição destinada à iluminação de avenidas, ruas, praças, etc. incluindo postes, 
condutores, comandos, braços, luminárias, lâmpadas, etc. 
 
Iluminação pública convencional - Iluminação pública cujas instalações, critérios de projeto e 
equipamentos devem estar de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela concessionária. 
 
Iluminação pública especial - Os projetos especiais de iluminação são aqueles alimentados por RDS, onde 
os postes utilizados são exclusivos para a iluminação pública. 
 
Iluminação pública em segundo nível – Iluminação pública específica para pedestres, que utiliza os postes 
de rede aérea ou subterrânea. 
 
Para a execução das obras de Iluminação Pública a contratada deverá elaborar o projeto elétrico 
executivo, além de preparar e apresentar o dossiê de “obras Part” à Concessionária, que deverão ser 
submetidos a análise e aprovação. Os prazos para execução serão contados a partir da ordem de serviços 
emitida pelo Município. Os prazos máximos para a elaboração de projetos, aprovação e execução das 
obras, serão conforme os marcos abaixo: 
 
Na sequência, o dossiê, devidamente aprovado pela concessionária, deverá ser entregue a cópia eletrônica 
e impressa para o município. 
 
Compõem o “dossiê de Obras Part”: 03 cópias do Projeto, Relação de Material, Memorial de Construção, 
Formulários, Levantamento Ambiental para Elaboração de Projetos de Extensão de Redes Urbanas, ART 
quitada dos Projetos e “As Built”. 
 
Ocorrendo reprovação do projeto elétrico por parte da concessionária, a Contratada deverá encaminhar 
para o setor de fiscalização do município o motivo da reprova antes de solicitar reanálise. 
 
REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 
Para a execução dos serviços de modificação de redes de iluminação pública, propostas neste edital, 
devem ser observadas as aplicações das normas abaixo em suas versões mais atuais sem a elas limitar-se. 
 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
 

 NBR 5101 - Iluminação Pública; 
 NBR 15129 - Luminárias para Iluminação Pública; 
 NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV; 
 NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
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Normas de distribuição – CEMIG Distribuição S/A: 
 

 ND 3.4 - Projetos de Iluminação Pública; 
 Manual de Construção de Redes de Distribuição por Particulares – PART em seus volumes, 

comunicados e anexos. 
 
Essas normas têm por objetivo fixar os critérios básicos para projetos de iluminação pública, de modo a 
garantir as mínimas condições técnicas, econômicas e de segurança necessárias a um adequado 
fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. 
 
RECURSOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
 
É de inteira responsabilidade da Contratada o treinamento, qualificação e quantificação dos recursos de 
mão de obra, Equipamentos essenciais para execução dos serviços propostos, composto por veículos com 
compartimento para acomodação de ferramentas, equipamentos e materiais, incluso equipamento 
hidráulico, possuir acomodação da equipe operacional de acordo com as Normas de Trânsito, inclusive 
sinalização adequada e instalações necessárias aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais 
exigências contidas neste edital e seus Anexos, ficando sob sua responsabilidade os respectivo 
dimensionamentos. 
 
MÃO DE OBRA 
 
É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares da 
execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo exclusivamente à Contratada a 
responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus 
empregados. 
 
Dentre os trabalhos de administração do contrato, a Contratada deverá manter preposto responsável pela 
execução contínua dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do município. 
 
O licitante deverá prever todos os custos pertinentes a sua infraestrutura de mão de obra necessária para 
execução dos serviços, tais como: 
 

 Mobilização; 
 Desmobilização; 
 Administração direta e indireta; 
 Canteiro de obras - aluguel, energia elétrica, água, telefone, internet, etc; 
 Segurança na obra – técnico de segurança, materiais para sinalização (cones, fitas, cavaletes, 

passadiços de pedestres e veículos no caso de travessias de vias), EPIs, EPCs, etc. 
 Engenheiro residente; 
 Equipe operacional essencial para execução dos serviços propostos; 
 Encarregados; 
 Eletricistas e seus ajudantes; 
 Motoristas; 
 Operadores de guindauto/Munck; 
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 Custos com a Companhia de Telecomunicações; 
 Demais custos pertinentes à estrutura. 

 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
Todos os materiais necessários à execução dos serviços objeto do presente edital e seus anexos, serão 
fornecidos pela Contratada, inclusive os de uso corrente tais como: fitas isolantes em geral, pastas, panos, 
estopas, cremes, sabão, massa para calafetar, massa isolante, tintas, primers, removedores, solventes, 
tijolos, areia, pedra, cimento, concreto, ferragem, tela, etc. 
 
AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 
 
Os materiais que serão utilizados na execução dos serviços deverão ser adquiridos em conformidade com 
as normas brasileiras da ABNT. 
 
MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
Os projetos de iluminação pública devem fornecer a todos os seus usuários segurança, conforto, alta 
eficiência e respeito ao meio ambiente, devem garantir as condições técnicas e econômicas básicas para a 
iluminação de vias e praças públicas, devendo ainda ser submetidos a análise técnica e aprovação pelo 
município. 
 
Os fabricantes de todos os materiais e equipamentos devem ser os homologados pela concessionária. 
 
DOS LOCAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
Para elaboração de projetos, devem ser observados os níveis de iluminância, o tipo de localidade que é 
classificada em função do número de consumidores, respeitar os limites de afastamento mínimo de 
segurança e a classificação de vias seguindo as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro 
como: 
 

 Vias urbanas: Via de trânsito rápido, via arterial, vias coletora e central, via local. 
 Vias rurais: rodovia e estrada. 
 Vias e áreas de pedestres. 

 
EQUIPAMENTOS 
 
Para execução dos serviços a empresa deverá disponibilizar os veículos abaixo descritos: 
 
Veículo utilitário tipo camionete com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação, equipado com cesto aéreo 
conforme NR10, com alcance até 10 metros; 
 
24.1.2 Veículo caminhão com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação, equipado com cesto aéreo 
conforme NR10, com alcance até 16 metros; 
 
24.1.3 Veículo de apoio com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG 
Fone: (38) 3740-6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: seinfe@pirapora.mg.gov.br 
 

35 
 

 
NOTA: Todos os veículos deverão estar devidamente identificados, licenciados, com equipamento de 
rastreamento e cobertos com seguro total, responsabilizando-se a CONTRATADA por sua conservação e 
manutenção, incluindo combustíveis. 
 
MATERIAIS  
 
LUMINÁRIAS 
 
Luminárias em substituição as VS / VM 70W: 
 
Luminária para iluminação de vias públicas, com potência máxima de 40W com tolerância de variação de 
até +5% (+ 2W) e fluxo luminoso mínimo de 4.200 lumens (Relação Mínima de 105 LM/W), construída 
com chassi e bloco de suporte (corpo único) em alumínio injetado a alta pressão com vedação em 
borracha de silicone resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
com tensão de alimentação de 120V a 240V ou mais amplo. Não serão aceitas luminárias que tenham 
dissipador de calor compostos de alumínio extrudado.  Os LEDs deverão ser do tipo High Power ou Mid 
Power, não sendo admitidos LEDs do tipo Low Power ou COB. As luminárias deverão possuir tomada 
para fotocélula padrão NEMA 5 a 7 pinos. Deverá ser dotada de driver dimerizável com tecnologia 1-
10V.  O sistema óptico deve ser feito através de lentes, posicionando a luz onde ela é necessária. Deverá 
ter grau de Proteção IP66 total, tanto para o conjunto óptico quanto para o alojamento para equipamentos 
auxiliares (driver e DPS). Deverá possuir lente secundaria em polímero, e difusor em vidro plano 
temperado com no mínimo 5 mm de espessura e grau de proteção IK 08 ou superior. O controle de 
distribuição de intensidade luminosa deverá ser totalmente limitada ou limitado. Temperatura de cor 
branco neutro de 4000K (± 500K). Índice de Reprodução de Cores (IRC), ≥ 70. Vida útil mínima de 
50.000 horas com L70 (manutenção de 70% do fluxo inicial). As luminárias devem possuir supressor de 
surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA. Fator de potência≥ 0,95. Deverá possuir suporte para 
fixação em braço tubular de 48 mm a 60 mm, com entrada lateral. Deverá ser fornecida com cabo de 
conexão. A Pintura da luminária deverá ser em poliéster resistente à corrosão com ensaio para névoa 
salina de 1000 horas. Garantia mínima de cinco anos contra defeitos de fabricação.As Luminárias 
deverão atender aos mesmos requisitos em ensaios que constam da normativa: Portaria INMETRO 
/ MDIC N°20 de 15/02/2017, portanto, a empresa classificada deverá apresentar todos os laudos 
(ensaios) que comprovem que a Luminária ofertada atenda estas exigências, independente da 
certificação formal junto ao INMETRO, nesta data.  
 
Luminárias em substituição as VS / VM / VMT100W e 125W: 
 
Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 60W com tolerância de variação de até 
+5% (+3W) e fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens (Relação Mínima de 105 LM/W),construída com 
chassi e bloco de suporte (corpo único) em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de 
silicone resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com tensão 
de alimentação de 120V a 240V ou mais amplo. Não serão aceitas luminárias que tenham dissipador de 
calor compostos de alumínio extrudado.  Os LEDs deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não 
sendo admitidos LEDs do tipo Low Power ou COB. As luminárias deverão possuir tomada para 
fotocélula padrão NEMA 5 a 7 pinos. Deverá ser dotada de Driverdimerizável com tecnologia 1-10V. O 
sistema óptico deve ser feito através de lentes, posicionando a luz onde ela é necessária. Deverá ter grau 
de Proteção IP66 total, tanto para o conjunto óptico quanto para o alojamento para equipamentos 
auxiliares (driver e DPS). Deverá possuir lente secundaria em polímero, e refrator em vidro plano 
temperado com no mínimo 5 mm de espessura e grau de proteção IK 08 ou superior. Temperatura de cor 
branco neutro de 4000K (± 500K). Índice de Reprodução de Cores (IRC), ≥ 70. Vida útil mínima de 
50.000 horas com L70 (manutenção de 70% do fluxo inicial). As luminárias devem possuir supressor de 
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surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA.  Fator de potência≥ 0,95. Deverá possuir suporte para 
fixação em braço tubular de 48 mm a 60 mm, com entrada lateral. Deverá ser fornecida com cabo de. A 
Pintura da luminária deverá ser em poliéster resistente à corrosão com ensaio para névoa salina de 1000 
horas. Garantia mínima de cinco anos contra defeitos de fabricação.As Luminárias deverão atender aos 
mesmos requisitos em ensaios que constam da normativa: Portaria INMETRO / MDIC N°20 de 
15/02/2017, portanto, a empresa classificada deverá apresentar todos os laudos (ensaios) que 
comprovem que a Luminária ofertada atenda estas exigências, independente da certificação formal 
junto ao INMETRO, nesta data. 
 
Luminárias em substituição as VS 150W: 
 
Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 100W com tolerância de variação de até 
+5% (+5W) e fluxo luminoso mínimo de 11.000 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), construída 
com chassi e bloco de suporte em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com tensão de 
alimentação de 120V a 240Vou mais amplo. Não serão aceitas luminárias que tenham dissipador de calor 
compostos de alumínio extrudado.  Deverá possuir porta acesso alimentação e Drive e supressor de surtos 
dotada de abertura na parte superior sem ferramentas para ter uma manutenção conveniente, confiável e 
rápida.  Os LEDs deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não sendo admitidos LEDs do tipo Low 
Power ou COB. As luminárias deverão possuir tomada para fotocélula padrão NEMA 5 a 7 pinos. Deverá 
ser dotada de Driver dimerizável com tecnologia 1-10V. O sistema óptico deve ser feito através de lentes, 
posicionando a luz onde ela é necessária. Deverá ter grau de Proteção IP66 total, tanto para o conjunto 
óptico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS). Deverá possuir lente 
secundaria em polímero, e refrator em vidro plano temperado com no mínimo 5 mm de espessura e grau 
de proteção mínimo IK 08 ou superior. O controle de distribuição de intensidade luminosa deverá ser 
totalmente limitada ou limitado. Temperatura de cor branco neutro de 4000K (± 500K). Índice de 
Reprodução de Cores (IRC), ≥ 70. Vida útil mínima de 50.000 horas com L70 (manutenção de 70% do 
fluxo inicial). As luminárias devem possuir supressor de surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA. 
Fator de potência≥ 0,95. Deverá possuir suporte para fixação em braço tubular de 48 mm a 60 mm, com 
entrada lateral. Deverá ser fornecida com cabo de conexão. A Pintura da luminária deverá ser em 
poliéster resistente à corrosão com ensaio para névoa salina de 1000 horas. Garantia mínima de cinco 
anos contra defeitos de fabricação. As Luminárias deverão atender aos mesmos requisitos em ensaios 
que constam da normativa: Portaria INMETRO / MDIC N°20 de 15/02/2017, portanto, a empresa 
classificada deverá apresentar todos os laudos (ensaios) que comprovem que a Luminária ofertada 
atenda estas exigências, independente da certificação formal junto ao INMETRO, nesta data. 
 
Luminárias em substituição as VS 250W: 
 
Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 160W com tolerância de variação de até 
+5% (+8W) e fluxo luminoso mínimo de 17.600 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), construída 
com chassi e bloco de suporte  em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, composta por 
diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais 
amplo. Não serão aceitas luminárias que tenham dissipador de calor compostos de alumínio extrudado. 
Os LEDs deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não sendo admitidos LEDs do tipo Low Power 
ou COB. As luminárias deverão possuir tomada para fotocélula padrão NEMA 5 a 7 pinos. Assim como a 
tomada, a luminária deve ser preparada para receber sistema de controle futuro de telemetria e telegestão 
e, para isso, deve possuir, inclusive, driver dimerizável com tecnologia 1-10V. O sistema óptico deve ser 
feito através de lentes, posicionando a luz onde ela é necessária. Grau de Proteção IP66 Total, tanto para o 
conjunto óptico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS).A lente secundária 
em polímero, deverá ter proteção IK 08 ou superior. O material em polímero de aplicação externa do 
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produto, (lentes em policarbonato), deverá seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara 
de UV com um tempo de exposição de 2016h. Temperatura de cor de 4000K (± 500K).  Índice de 
Reprodução de Cores (IRC), ≥ 70.  Vida útil mínima de 50.000 horas com L70 (manutenção de 70% do 
fluxo inicial). As luminárias devem possuir supressor de surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA. 
Fator de potência de 0,95 ou superior. Deve possuir porta de acesso a alimentação e DPS na parte 
superior da luminária com abertura sem ferramentas especiais para ter uma manutenção conveniente, 
confiável e rápida. Deverá possuir suporte para fixação em braço de poste tubular de 48 mm a 60 mm.  
Pintura em poliéster resistente à corrosão na cor Cinza RAL 7040, atendendo a normativa RohS (não 
conter chumbo ou mercúrio). Garantia mínima de cinco anos contra defeitos de fabricação.  As 
Luminárias deverão atender aos mesmos requisitos em ensaios que constam da normativa: Portaria 
INMETRO / MDIC N°20 de 15/02/2017, portanto, a empresa classificada deverá apresentar todos 
os laudos (ensaios) que comprovem que a Luminária ofertada atenda estas exigências, 
independente da certificação formal junto ao INMETRO, nesta data. 
 
Luminárias em substituição as VS 400W: 
 
Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 180W com tolerância de variação de até 
+5% (+9W) e fluxo luminoso mínimo de 19.800 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), construída 
com chassi e bloco de suporte  em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, composta por 
diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais 
amplo. Não serão aceitas luminárias que tenham dissipador de calor compostos de alumínio extrudado. 
Os LEDs deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não sendo admitidos LEDs do tipo Low Power 
ou COB. As luminárias deverão possuir tomada para fotocélula padrão NEMA 5 a 7 pinos. Assim como a 
tomada, a luminária deve ser preparada para receber sistema de controle futuro de telemetria e telegestão 
e, para isso, deve possuir, inclusive, driver dimerizável com tecnologia 1-10V. O sistema óptico deve ser 
feito através de lentes, posicionando a luz onde ela é necessária. Grau de Proteção IP66 Total, tanto para o 
conjunto óptico quanto para o alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS).A lente secundária 
em polímero, deverá ter proteção IK 08 ou superior. O material em polímero de aplicação externa do 
produto, (lentes em policarbonato), deverá seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara 
de UV com um tempo de exposição de 2016h. Temperatura de cor de 4000K (± 500K).  Índice de 
Reprodução de Cores (IRC), ≥ 70.  Vida útil mínima de 50.000 horas com L70 (manutenção de 70% do 
fluxo inicial). As luminárias devem possuir supressor de surtos de tensão de no mínimo 10kV / 10kA. 
Fator de potência de 0,95 ou superior. Deve possuir porta de acesso a alimentação e DPS na parte 
superior da luminária com abertura sem ferramentas especiais para ter uma manutenção conveniente, 
confiável e rápida. Deverá possuir suporte para fixação em braço de poste tubular de 48 mm a 60 mm.  
Pintura em poliéster resistente à corrosão na cor Cinza RAL 7040, atendendo a normativa RohS (não 
conter chumbo ou mercúrio). Garantia mínima de cinco anos contra defeitos de fabricação.  As 
Luminárias deverão atender aos mesmos requisitos em ensaios que constam da normativa: Portaria 
INMETRO / MDIC N°20 de 15/02/2017, portanto, a empresa classificada deverá apresentar todos 
os laudos (ensaios) que comprovem que a Luminária ofertada atenda estas exigências, 
independente da certificação formal junto ao INMETRO, nesta data. 
 
RELE FOTOELÉTRICO 
 
As características dimensionais do rele fotoelétrico devem estar de acordo com a figura A.4 da NBR5123. 
A tampa do relé deve ser em policarbonato estabilizado contra raios ultravioletas, resistente a impacto e 
intempéries. Os contatos deverão ser NF (Normalmente fechado). 
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Os pinos de contato de encaixe na base devem ser de latão cadmiado ou estanhado, rigidamente fixados 
ao suporte de montagem. O consumo máximo de potência dever ser menor ou igual a 1,0 W, 
considerando apenas o consumo destinado as funções do relé fotoelétrico. O suporte de montagem dever 
ser em material plástico ou equivalente, altamente resistente a uma temperatura mínima de 100ºC é deve 
estar firmemente preso à tampa.Com relação ao Funcionamento, Comportamento a 
70°C,Durabilidade,Imposto de Tensão, Resistência Mecânica, Resistência a Ultravioleta, Resistência a 
Corrosão, Magnetização Residual, Aderência de Gaxeta, Grau de Proteção, Consumo de Potência, 
Fechamento de Contatos, Impacto e Quantidade de Operações serão adotados os critérios da NBR 5123. 
 
CONECTOR BIMETÁLICO 
 
Na execução dos serviços de implantação de luminárias, todos os deverão ser substituídos, observada as 
especificações e as Normas Técnicas vigentes da Concessionária de energia local.  
 
CABO DE COBRE 
 
Os cabos devem ser formados por fios de cobre nu, com isolação em PVC 105ºC,750V, flexível, classe 4 
de encordoamento, isolado com policloreto de vilina (PVC), com seção de 2,5 mm². 
O cabo ligado ao contato central da porta lâmpadas deve ser indelevelmente marcado e claramente 
identificado nos diagramas de ligação. 
Os cabos devem ser devidamente amarrados na forma de chicotes elétricos para uma melhor acomodação 
no interior da luminária. 
 
BRAÇO PARA LUMINÁRIA LED 
 
 Os braços de suporte para as luminárias devem obedecer aos seguintes requisitos: 
 

 Acabamento – isento de rebarbas, cantos vivos, achatamento de seções ou outros defeitos 
incompatíveis com o seu uso; 

 Proteção superficial – devem ser zincados por imersão a quente conforme a NBR 6323. A massa 
e a espessura da camada de zinco devem atender as seguintes condições: Massa média de 
600g/m² e espessura mínima de 86 cm. A zincagem deve ser feita após a fabricação, furação 
soldagem e identificação da peça. Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar 
isentas de áreas não revestidas é irregularidade tais como inclusão de fluxo e borras e outros 
defeitos; 

 Resistência Mecânica – O braço corretamente instalado no poste deve atender os valores de fecha 
quando aplicado os esforços verticais e os esforços horizontais; 

 Residência ao torque - A base deve suportar o torque de instalação de 7,6 daN x m aplicado no (s) 
parafuso (s) que fixa (m) a base sem sofrer deformação permanente ou afundamento. 

 
CARACTERISTICAS DO PARQUES DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRAPORA E 
RESPECTIVAS EQUIVALÊNCIAS LUMINOSAS: 
 
Características Físicas dos Parques de Iluminação Pública: 
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Detalhamento dos Dados 

Lâmpadas e Reatores 

Tipo 
de 

Lâmpada 

Potência 
Unitária da 
Lâmpada 

(W) 

Potência 
Unitária do 

Reator 
(W) 

Potência 
Unitária 

Total 
(W) 

Quantidade (un) 

VME 80 9,60 89,60 7 
VME 125 13,75 138,75 4.480 
VME 250 25,00 275,00 67 
VSO 70 14,00 84,00 437 
VSO 100 17,00 117,00 1.436 
VSO 150 22,00 172,00 604 
VSO 250 30,00 280,00 821 
VSO 350 36,00 386,00 1 
VSO 400 38,00 438,00 89 
OUT 50 0,00 50,00 15 

TOTAL 7.957 
 

Os projetos devem seguir as orientações apresentadas no memorial descritivo, onde é definida a 
necessidade de cada local utilizando como base as equivalências luminosas referenciadas na NBR 5101, 
conforme tabela comparativa abaixo: 
 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA LUMINOSA 
LUMINARIAS 

CONV. LUMINARIAS LED 

TIPO DE 
LUM. 

POT 
(W) TIPO DE LUMINARIA 

VME 80 

Luminária para iluminação de vias públicas, com potência máxima de 40W com 
tolerância de variação de até +5% (+ 2W) e fluxo luminoso mínimo de 4.200 
lumens (Relação Mínima de 105 LM/W), construída com chassi e bloco de 
suporte (corpo único) em alumínio injetado a alta pressão com vedação em 
borracha de silicone resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz 
(LEDs) branco, alto-brilho, com tensão de alimentação de 120V a 240V ou mais 
amplo e demais condições estabelecidas no Termo de Referência. 

VSO 70 

VSO 100 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 60W com 
tolerância de variação de até +5% (+3W) e fluxo luminoso mínimo de 6.300 
lumens (Relação Mínima de 105 LM/W),construída com chassi e bloco de suporte 
(corpo único) em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de 
silicone resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, 
alto-brilho, com tensão de alimentação de 120V a 240V e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

VME 125 
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VSO 150 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 100W com 
tolerância de variação de até +5% (+5W) e fluxo luminoso mínimo de 11.000 
lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de 
suporte em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-
brilho, com tensão de alimentação de 120V a 240V ou superior e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

VME 250 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 160W com 
tolerância de variação de até +5% (+8W) e fluxo luminoso mínimo de 17.600 
lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de 
suporte  em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-
brilho, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

VSO 250 

VSO 350 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 180W com 
tolerância de variação de até +5% (+9W) e fluxo luminoso mínimo de 19.800 
lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de 
suporte  em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-
brilho, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

VSO 400 

 
DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DESCARTE DOS MATERIAIS ELÉTRICOS 
(LÂMPADAS, REATORES E RELÉS) 
 
A Contratada deverá realizar ao término de cada Nota de Serviço, a devolução dos equipamentos de IP 
retirados da rede de distribuição. Para efeito de fiscalização, serão considerados todos os equipamentos 
descritos a seguir: 
 

A. Luminárias; 
B. Braços, chicotes; 
C. Cintas, parafusos, porcas e arruelas; 
D. Cabos de cobre. 

 
Reatores, lâmpadas e Relés deverão ser descartados conforme norma ambiental vigente. 
 
A Devolução dos equipamentos será concluída através da emissão do “Termo de Devolução de 
Materiais” que deverá ser emitido para cada Nota de Serviço. 
 
DA FORMA DE EXECUÇÃO E LOCAL DO SERVIÇO 
 
Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse Objeto licitado, desenvolver todos os serviços inerentes, 
visando atingir resultados e o desempenho estabelecido no Contrato e anexos, assegurando sempre o 
cumprimento das Normas Brasileiras, (ABNT/NBR/CEMIG) zelando pela qualidade, especificações de 
projeto, documentação técnica e as recomendações da fiscalização. 
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Os serviços objetos deste edital abrangem todo o território do município, sendo sua sede, distritos, vilas, 
comunidades e poderão ser executadas em: avenidas, ruas travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, 
travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, faixas de pedestres, trevos, pontes, 
viadutos, estacionamentos públicos, monumentos históricos, rodovias, loteamentos, distritos industriais e 
em qualquer outra área do município. 
 
Caso o serviço tenha sido executado com erros, falhas ou defeitos e não seja aceito pela 
FISCALIZAÇÃO, a LICITANTE VENCEDORA deverá encaminhar novamente pessoal para executar a 
correção do problema e arcar com todos os custos. 
 
Os serviços serão autorizados por meio de Ordem de Serviços, emitidas pela Secretaria de Infraestrutura e 
Urbanismo, sob a orientação e supervisão do fiscal responsável. 
 
Na execução dos serviços os funcionários da LICITANTE VENCEDORA deverão, juntamente com o 
solicitante, ajustar o melhor horário para realização das atividades, quando for o caso. 
 
OBS: Os trabalhos serão medidos em conformidade com a planilha orçamentária aprovada pela 
Prefeitura, pelas quantidades efetivamente realizadas. 
 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
29.1 Após a conclusão dos serviços o MUNICIPIO emitirá o TERMO DE CONCLUSÃO E 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A Contratada deverá iniciar o atendimento da prestação do serviço, imediatamente a contar do 
recebimento da Ordem dos serviços. 
 
A Contratada deverá ao longo da obra manter o canteiro limpo e organizado, removendo todo o entulho 
periodicamente. 
 
A retirada do entulho da obra não será objeto de medição, devendo os custos de limpeza do canteiro de 
obra estar diluídos nos custos dos serviços de origem. 
 
A empresa contratada deverá fornecer todo o material necessário à execução dos trabalhos, inclusive 
equipamentos de segurança pessoal, não cabendo à Prefeitura nenhum ônus fora da proposta apresentada. 
 
Toda e qualquer modificação no contrato, prevista em Lei, deverá ter a anuência expressa da Secretaria 
Municipal de Obras. 
 
Em nenhuma hipótese estas modificações poderão ultrapassar o que determina o artigo 65 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
Cumprir fielmente o que foi licitado de modo que o fornecimento dos objetos seja executado nos termos e 
condições previstos. 
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Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE. Responsabilizar-se por 
todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, o Município, isento de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos. 
 
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os empregados quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 
para o exercício da atividade. 
 
Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causadas por seus 
empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada sua 
responsabilidade, de acordo com o art. 70 da Lei nº. 8.666/93. 
 
Apresentar Certidão de Registro da licitante e do responsável técnico junto à entidade profissional 
competente. 
 
DA OBRIGAÇÃO/RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, podendo sustar ou recusar o produto em desacordo com 
as especificações. 
 
Proporcionar todas as facilidades necessárias à Contratada, inclusive comunicado por escrito e 
tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, bem como, qualquer 
ocorrência relacionada com a execução do serviço; 
Fiscalizar se os serviços estão sendo executados conforme as especificações e exigências estabelecidas no 
contrato. 
 
Emitir Nota de empenho em favor da Contratada. 
 
Realizar o pagamento dos serviços, nos termos do contrato. 
 
Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto da licitação, sendo o gestor deste contrato, a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 
 
No desenvolver da obra, a Fiscalização da Prefeitura Municipal dará ciência à Contratada das 
recomendações a das especificações para limpeza da obra. 
 
DA FISCALIZAÇÃO 
 
A execução da obra será fiscalizada pelo Município e subcontratados dela quando for o caso, e com 
poderes para verificar se as especificações e projetos estão sendo cumpridos; se os materiais usados são 
de primeira qualidade (exigindo inclusive os testes e ensaios definidos pela ABNT); analisar e decidir 
sobre proposições da Contratada que visem melhorar a execução da obra; fazer advertências quanto às 
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falhas da Contratada; exigir o reparo dos serviços inadequadamente executados (a expensas da 
executante) e propor aplicação de multas. 
 
A fiscalização do contrato será exercida pelo servidor municipal designado, neste ato será denominado 
fiscal, ao qual compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a 
CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). 
 
Parágrafo primeiro - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de 
imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 
 
Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
executados que estiverem em desacordo com o Contrato. 
 
Após a formalização da contratada de que a obra está pronta, será formada uma Comissão de 
Recebimento da Obra, composta pela Fiscalização da Prefeitura Municipal que acompanhados pela 
Empresa Contratada farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais aplicados. 
 
Concluída a vistoria, a Comissão de Recebimento da Obra, através dos representantes do município, 
emitirá o Relatório de Vistoria, informando quais os serviços/materiais que deverão ser aceitos e quais os 
serviços/materiais que deverão ser substituídos ou reparados. 
 
A empresa contratada deverá tomar todas as providências necessárias imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da Comissão. 
 
Concluídas as correções, a Comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não, a seu 
exclusivo critério. 
 
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela Comissão, esta concluirá o Relatório de 
Vistoria, e tendo a Contratada cumprida todas às outras obrigações pertinentes ao contrato, a Fiscalização 
imitirá o “Termo de Recebimento Provisório” – TRP. 
 
Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido as suas expensas, 
eventuais defeitos e vícios constatados neste período pelo Usuário Administrativo, a comissão de 
recebimento emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo” – TRD. 
 
DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal eletrônica no setor 
competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação/ nº, item do 
contrato, nº do contrato, preço unitário e preço total do (s) objeto (s) /serviço (s), devidamente atestada 
pelo setor competente da Contratante, acompanhada das seguintes comprovações: Regularidade junto à 
Fazenda Federal/Seguridade Social (CND CONJUNTA), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF), à Justiça Trabalhista (CNDT) e às Fazendas Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; 
juntamente a estes, apresentar também a GFIP (obra) e resumo FGTS(empresa) e rubrica (obra) INSS, 
Guia INSS (obra), quitada, Guia FGTS, quitada, Holerites (funcionários obra), assinados, Protocolo de 
transmissão de dados, todos correspondentes ao mês de execução da obra. 
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33.1.1 Os trabalhos serão medidos em conformidade com a planilha orçamentária aprovada pela 
Prefeitura, e pagos pelas quantidades efetivamente realizadas. 
 
VIGÊNCIA 
O contrato terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, haja vista, tratar de objeto de 
natureza contínua, por isso, sua vigência tem amparo legal em ser de 12 meses, podendo ser prorrogado 
nos prazos e condições estabelecidos no art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93, observado o prazo de 
execução constante do cronograma de execução. 
 
PLANILHAS 
Os pontos e os logradouros a serem substituídos serão indicados pela contratante que levará em conta 
locais de maior prioridade para a execução destes serviços e diante desta definição. 
 
Será anexado ao edital convocatório o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, em cumprimento ao disposto no inciso II do § 2° do artigo 40 da Lei nº 8.666/93, obtidos pelos 
preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública e no setor privado. 
 
Multiplicando-se os quantitativos envolvidos chegamos a um Valor Global Estimado para a este 
procedimento de R$4.346.604,90 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quatro 
reais e noventa centavos, conforme Anexo I; 
 
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 
As dotações orçamentárias para custear as despesas decorrentes com contratação dos serviços objeto desta 
licitação: 
09 SEC. INFRAEST. E URBANISMO 
0901 SEC. INFRAEST. E URBANISMO 
090104 ADMINISTRAÇÃO 
090104.122 ADMINISTYRAÇÃO GERAL 
090104.122.2014.2144 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
3339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA 
0117 – CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
4470-9 REDUZIDO 

Pirapora, 05 de AGOSTO de 2019. 
 

 
José Marcio Vargas Liguori 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
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 TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 
PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE 
PIRAPORA/MG. 

 
 

Engenheiro 
Resp.: Néder Hamdan Harmuche CREA: CREA-MG 79.837/D 

Cargo/ 
Função: Engenheiro Eletricista / Responsável Técnico ART.:   

ITEM DESCRIÇÃO UND 
FABRICAN

TE/ 
MODELO 

QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
(Média de 
Mercado)  

VALOR TOTAL 
 (Média de 
Mercado) 

1 

Luminária para iluminação de vias públicas, com potência máxima de 
40W com tolerância de variação de até +5% (+ 2W) e fluxo luminoso 
mínimo de 4.200 lumens (Relação Mínima de 105 LM/W), construída 
com chassi e bloco de suporte (corpo único) em alumínio injetado a 
alta pressão com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V ou mais amplo e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   300  R$ 708,57  R$212.571,00  

2 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 60W 
com tolerância de variação de até +5% (+3W) e fluxo luminoso 
mínimo de 6.300 lumens (Relação Mínima de 105 LM/W),construída 
com chassi e bloco de suporte (corpo único) em alumínio injetado a 
alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V e demais condições 

PÇ   1.000  R$ 821,24   R$821.240,00  
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estabelecidas no Termo de Referência. 

3 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 
100W com tolerância de variação de até +5% (+5W) e fluxo luminoso 
mínimo de 11.000 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), 
construída com chassi e bloco de suporte em alumínio injetado a alta 
pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V ou superior e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   1.000  R$1.013,30   R$1.013.300,00  

4 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 
160W com tolerância de variação de até +5% (+8W) e fluxo luminoso 
mínimo de 17.600 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), 
construída com chassi e bloco de suporte  em alumínio injetado a alta 
pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   1.000  R$1.307,62   R$1.307.620,00  

5 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 
180W com tolerância de variação de até +5% (+9W) e fluxo luminoso 
mínimo de 19.800 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), 
construída com chassi e bloco de suporte  em alumínio injetado a alta 
pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência 

PÇ   100  R$1.774,60   R$ 177.460,00  

6 

Armazenamento Temporario, Triagem, Descarte/ Devolução , 
Transporte de Equipamentos (Incluso Braço de Iluminação, Cintas de 
aço, Parafusos, porcas, Arruelas, Reator, Lâmpada, Réles, Cabos e 
Luminária conforme Termo de Referência). 

SERV
.  N/A 3.400  R$ 17,37   R$59.058,00  
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Pirapora, 05 de agosto de 2019. 
 

José Marcio Liguori 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

7 Fornecimento e instalação de Relé Fotoelétrico PÇ   3.400  R$ 28,65   R$ 97.410,00  
8 Fornecimento e instalação de Cabo XLPE 1,5mm² MT   11.220  R$ 1,76   R$ 19.747,20  
9 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Médio PÇ   850  R$ 189,63   R$ 161.185,50  

10 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Curto PÇ   170  R$ 86,72   R$ 14.742,40  
11 Fornecimento e instalação de Cinta de aço de 180mm a 270mm PÇ   2.040  R$ 33,87   R$ 69.094,80  
12 Elaboração de Projeto de Substituição ou Instalação de Ponto Novo P. IP N/A 3.400  R$ 115,64   R$ 393.176,00  

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS  R$ 4.346.604,90  

NOTA: N/A significa não se aplica, face que os itens assim identificados na planilha tratam-se únicos e exclusivos de prestação de Serviços sem aplicação de 
Materiais. 

 A Proposta deverá ter validade mínima de 60 dias; 
Declaração expressa que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e ciência de todas as normas deste edital e seus anexos  
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ANEXO II - OBJETO DA LICITAÇÃO 
  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019  
 PREGÃO PRESENCIAL      Nº 020/2019 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

1 

Luminária para iluminação de vias públicas, com potência máxima de 40W com 
tolerância de variação de até +5% (+ 2W) e fluxo luminoso mínimo de 4.200 lumens 
(Relação Mínima de 105 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte (corpo 
único) em alumínio injetado a alta pressão com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
com tensão de alimentação de 120V a 240V ou mais amplo e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ 300 

2 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 60W com tolerância 
de variação de até +5% (+3W) e fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens (Relação 
Mínima de 105 LM/W),construída com chassi e bloco de suporte (corpo único) em 
alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao 
calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com tensão de 
alimentação de 120V a 240V e demais condições estabelecidas no Termo de 
Referência. 

PÇ 1.000 

3 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 100W com tolerância 
de variação de até +5% (+5W) e fluxo luminoso mínimo de 11.000 lumens (Relação 
Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte em alumínio 
injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com tensão de 
alimentação de 120V a 240V ou superior e demais condições estabelecidas no Termo 
de Referência. 

PÇ 1.000 

4 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 160W com tolerância 
de variação de até +5% (+8W) e fluxo luminoso mínimo de 17.600 lumens (Relação 
Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte  em alumínio 
injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, composta por diodos 
emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com tensão de alimentação de 120V a 
240V, ou mais amplo. e demais condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ 1.000 

5 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 180W com tolerância 
de variação de até +5% (+9W) e fluxo luminoso mínimo de 19.800 lumens (Relação 
Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte  em alumínio 
injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, composta por diodos 
emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com tensão de alimentação de 120V a 
240V, ou mais amplo. e demais condições estabelecidas no Termo de Referência 

PÇ 100 

6 

Armazenamento Temporario, Triagem, Descarte/ Devolução , Transporte de 
Equipamentos (Incluso Braço de Iluminação, Cintas de aço, Parafusos, porcas, 
Arruelas, Reator, Lâmpada, Réles, Cabos e Luminária conforme Termo de 
Referência). 

SERV.  3.400 

7 Fornecimento e instalação de Relé Fotoelétrico PÇ 3.400 
8 Fornecimento e instalação de Cabo XLPE 1,5mm² MT 11.220 
9 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Médio PÇ 850 

10 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Curto PÇ 170 
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11 Fornecimento e instalação de Cinta de aço de 180mm a 270mm PÇ 2.040 
12 Elaboração de Projeto de Substituição ou Instalação de Ponto Novo P. IP 3.400 

 
1. Parâmetros: 
Forma de julgamento: Menor preço GLOBAL. 
2. Prazos:  
 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes. 
 Prestação de Serviços: Executar os serviços conforme especificações contidas no Termo de 
Referência e Planilha Orçamentária. 
 Pagamento: até 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo órgão 
competente da Prefeitura. 
 Local da execução dos serviços: Conforme descrito no Termo de Referência. 
 3. Fiscalização: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 

 
OBS: 1) O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no 
edital e anexo do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019. 

 
2) No ato da entrega, os produtos que não tiverem de acordo com o especificado no TERMO DE 
REFERÊNCIA serão devolvidos e a despesa do frete será por conta da empresa contratada. 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO - PROCURAÇÃO 
 
 
 

                   MEDIANTE O PRESENTE, CREDENCIAMOS O(A) SR.(A) 

_________________________, PORTADOR DA RG:______ E CPF: __________________, A 

PARTICIPAR DA LICITAÇÃO Nº:________, INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PIRAPORA, NA MODALIDADE PREGÃO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, 

OUTORGANDO-LHE PLENO PODERES PARA PRONUNCIAR-SE EM NOME DA EMPRESA: 

_________________     CNPJ: ________________, COM SEDE À RUA:________________________ 

Nº _____, BEM COMO FORMULAR PROPOSTAS, DAR LANCES VERBAIS E PRATICAR TODOS 

OS DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME, INCLUSIVE ASSINAR CONTRATOS. 

 
 
 
 
 
LOCAL, DATA  
 
 
 

_______________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

RECONHECER FIRMA 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
 
 
A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_________________________________, portador do Documento de Identidade nº _________________ 

e inscrito no CPF sob o nº ______________, DECLARA que possui pessoal técnico disponível para 

integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, fazendo parte da equipe:  

 

I) 01 (um) Engenheiro Eletricista registrado no CREA com experiência profissional comprovada em 
supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no Conselho 
Respectivo, devendo permanecer no canteiro de obras em tempo integral, durante todo o período de 
execução dos serviços; 
 
II) 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho registrado no CREA com experiência profissional 

comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente 

registrado no Conselho Respectivo, devendo permanecer no canteiro de obras em tempo integral, durante 

todo o período de execução dos serviços. 

 

 

 

__________________, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 

 
 
 
 

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_________________________________, portador do Documento de Identidade nº _________________ 

e inscrito no CPF sob o nº ______________,  DECLARA que o(a) Sr(a) __________________________, 

portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA_______ sob o nº 

__________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a 

execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.  

 

 

__________________, ____ de ____________ de 2019. 

 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 

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

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - FACULTATIVA 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
 
Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa 

............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os 

devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo 

Licitatório nº 039/2019, Pregão Presencial nº 020/2019, inclusive, das possíveis dificuldades que 

possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo.  

 

DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as 

exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar 

plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 

039/2019, Pregão Presencial nº 020/2019, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a 

alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação 

posterior por parte da empresa quanto a estes valores.  

 
______________________________,  _________de___________________de 2019  

 
 
 
 

Eng._________________________________________________ - CREA _______________ 
Assinatura do servidor municipal responsável por acompanhar a visita 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3740 - 6121 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
                                                                                                          54 

 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
 
Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa 

............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os 

devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, 

assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e 

que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de 

sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do Processo Licitatório nº 

039/2019, Pregão Presencial nº 020/2019.  

 

DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as 

exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar 

plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 

039/2019, Pregão Presencial nº 020/2019, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a 

alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação 

posterior por parte da empresa quanto a estes valores.  

 
........................., .........de..........................de 2019  

 
________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 
 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique. 
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ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(preenchida em papel timbrado da proponente) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA 
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Nome do Representante Legal: 
Identidade do Representante Legal 
Banco:                              Conta bancária:                       N.º da agência: 
 
 
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO 
E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS 

 
2.1 A PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra e 
concorda com o Termo de Referência e demais Anexos do Edital do Pregão Presencial nº 020/2019. 
2.2 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. 
 
2. DECLARAÇÃO DE PREÇO 

 
3.1. Para a prestação dos serviços, apresentamos Proposta de Preços para execução do objeto licitado: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND FABRICANTE/ 
MODELO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3740 - 6121 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
                                                                                                          56 

 

1 

Luminária para iluminação de vias públicas, com potência máxima de 40W com 
tolerância de variação de até +5% (+ 2W) e fluxo luminoso mínimo de 4.200 lumens 
(Relação Mínima de 105 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte (corpo 
único) em alumínio injetado a alta pressão com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
com tensão de alimentação de 120V a 240V ou mais amplo e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   300    R$                                  -   

2 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 60W com 
tolerância de variação de até +5% (+3W) e fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens 
(Relação Mínima de 105 LM/W),construída com chassi e bloco de suporte (corpo 
único) em alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone 
resistente ao calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
com tensão de alimentação de 120V a 240V e demais condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 

PÇ   1.000    R$                                  -   

3 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 100W com 
tolerância de variação de até +5% (+5W) e fluxo luminoso mínimo de 11.000 lumens 
(Relação Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte em 
alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao 
calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com tensão 
de alimentação de 120V a 240V ou superior e demais condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 

PÇ   1.000    R$                                  -   

4 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 160W com 
tolerância de variação de até +5% (+8W) e fluxo luminoso mínimo de 17.600 lumens 
(Relação Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte  em 
alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao 
calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, composta 
por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com tensão de alimentação 
de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais condições estabelecidas no Termo de 
Referência. 

PÇ   1.000    R$                                  -   

5 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 180W com 
tolerância de variação de até +5% (+9W) e fluxo luminoso mínimo de 19.800 lumens 
(Relação Mínima de 110 LM/W), construída com chassi e bloco de suporte  em 
alumínio injetado a alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao 
calor, composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, composta 
por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com tensão de alimentação 
de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais condições estabelecidas no Termo de 
Referência 

PÇ   100    R$                                  -   
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6 

Armazenamento Temporário, Triagem, Descarte/ Devolução , Transporte de 
Equipamentos (Incluso Braço de Iluminação, Cintas de aço, Parafusos, porcas, 
Arruelas, Reator, Lâmpada, Réles, Cabos e Luminária conforme Termo de 
Referência). 

SERV.  N/A 3.400    R$                                  -   

7 Fornecimento e instalação de Relé Fotoelétrico PÇ   3.400    R$                                  -   
8 Fornecimento e instalação de Cabo XLPE 1,5mm² MT   11.220    R$                                  -   
9 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Médio PÇ   850    R$                                  -   

10 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Curto PÇ   170    R$                                  -   
11 Fornecimento e instalação de Cinta de aço de 180mm a 270mm PÇ   2.040    R$                                  -   
12 Elaboração de Projeto de Substituição ou Instalação de Ponto Novo P. IP N/A 3.400    R$                                  -   

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS  R$                                  -   

NOTA: N/A significa não se aplica, face que os itens assim identificados na planilha tratam-se únicos e exclusivos de prestação de serviços sem aplicação de Materiais. 
 

 
Declaramos que a empresa __________________________________ se compromete a executar completa e corretamente os serviços, de acordo com o 
preconizado no Edital do Pregão Presencial n.º 020/2019 e seus anexos e na documentação fornecida pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG. 
 
Declaramos ainda que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre a prestação de serviços objeto da presente licitação. 
 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA (REPRESENTANTE LEGAL OU SOCIO PROPRIETARIO) 

RG (REPRESENTANTE LEGAL OU SOCIO PROPRIETARIO) 
 
 

 
Observações: 
1) A proposta deverá ser emitida em papel que identifique a empresa. 
2) Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado, inclusive para a taxa de BDI, ou com preços manifestamente inexequíveis. 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE PIRAPORA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 23539.463/0001-21, com sede administrativa na Rua Antônio Nascimento nº 274, Centro, Pirapora - 
MG, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Srª. Marcella Machado Ribas Fonseca, 
CPF_________________ de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 
lado__________________(qualificação), neste ato representado por _____________ (qualificar), de ora 
em diante denominada simplesmente CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, 
com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Processo Licitatório nº 039/2019, Modalidade 
Pregão Presencial nº 020/2019, têm como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS 
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG, de 
acordo com Anexo I do edital de licitação que fará parte integrante deste contrato.  
 
1.1 A prestação de serviços licitada será feita mediante a apresentação de uma autorização de serviços 
emitida pela Superintendência de Suprimentos da Prefeitura de Pirapora, devidamente datada e assinada, 
constando, quantidade, local e descrição dos serviços a serem executados. 
 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. Dos preços 
 
2.1.1. O contratante pagará ao contratado o valor global de R$ 
................................................................................................ para a execução dos serviços contratados,   
 
2.1.2 O pagamento será realizado após os serviços mediante a apresentação de nota fiscal/fatura em até 30 
(trinta) dias úteis. 
2.1.2.1 Os serviços serão medidos em conformidade com a planilha orçamentária aprovada pela 
Prefeitura, e pagos pelas quantidades efetivamente realizadas. 
 
2.1.3 O Contratante se reserva o direito de exigir do Contratado, em qualquer época, a comprovação de 
quitação das obrigações fiscais e sociais. 
 
2.1.4. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
2.2 Os preços referidos na proposta, incluem todos os custos e benefícios decorrentes dos serviços 
descritos no Anexo I deste Edital. 
 
2.3. Dos reajustes 
 
2.3.1.- Por força da Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, os preços poderão ser reajustados após 
a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 
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CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº  
09.01.04.122.2014.2144.3339039000000 
Fonte: 117 – Contribuição Custeio de Iluminação Pública 
 
CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
 
4.1. O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, 
do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de 
qualidade exigidos e desde que permaneçam favoráveis a Prefeitura as condições contratuais e o valor 
cobrado. 
 
CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos itens objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
 
6.1 Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente 
contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a 
mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 
7.2. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
7.3. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO após emissão das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas, nos prazos fixados. 
7.4. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se considerados em 
desacordo com os termos do presente contrato. 
 
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
8.1. Prestar os Serviços em estrita observância às condições previstas neste contrato e no Termo de 
Referência, cumprindo rigorosamente as normas técnicas relacionadas aos serviços, responsabilizando-se 
pela qualidade dos mesmos. 
8.2 Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-la na execução do contrato; 

8.3 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
8.4  Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, 
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tributos, vale-refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e 
exigidas pela Legislação Trabalhista; 
8.5 Respeitar as normas e procedimentos estabelecidos pelo setor responsável pela fiscalização da obra, 
inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE; 
8.6 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou 
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 
8.7 Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
8.8 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de 
verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
8.9 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 
execução do serviço objeto deste contrato; 
8.10 Refazer os serviços que, a juízo da fiscalização, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba 
qualquer acréscimo no preço contratado; 
8.11 Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 

8.12 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

8.13 Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 

8.14 Utilizar o tipo e o quantitativo de equipamentos e ferramentas adequados e necessários à correta 
execução dos serviços prestados; 
8.15 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados nas 
dependências da CONTRATANTE; 

8.14 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

8.15 Responsabilizar-se, por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

8.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO 
 
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 
conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei 
citada. 
 
CLÁUSULA 10ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 Aos Contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções administrativas em face de infrações cometidas por algum 
licitante no momento da realização do pregão, o agente público deve se ater as disposições contidas na 
legislação de regência do Pregão. Logo, a Lei nº 10.520/02 traz em seu artigo 7º as condutas vedadas aos 
licitantes e às sanções aplicáveis no caso do cometimento de tais infrações; 
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10.2 Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
10.3 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
 
10.4 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 
também ser aplicada àqueles que: 
 
a) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
b) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA 11ª - DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.  
 
11.1 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e conferência dos 
serviços prestados, serão realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, na pessoa 
do secretário(a): ................................ 
 
Parágrafo Primeiro - O Engenheiro Eletricista _____________________ do município de Pirapora atuará 
como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 
 
Parágrafo Segundo - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes 
deste contrato. 
 
11.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser complementados por 
serviços de apoio de empresa consultora contratada pela PREFEITURA para este fim. 
 
11.3 A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle tecnológico e 
geométrico dos serviços. O Responsável Técnico da CONTRATADA emitirá, quando da medição final, 
documento declaratório da qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
11.4 A PREFEITURA exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos serviços, 
podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da própria CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 12ª - DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 
 
CLÁUSULA 13ª - DO FORO 
 



                                          
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ - 23.539.463.0001/21                         

 
   

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3740 - 6121 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
                                                                                                          62 

 

13.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pirapora, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
execução do presente Contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 
 

PIRAPORA-MG, xxx de  xxxxxxxxxxxxxx  de 2019   
 

____________________________________ 
CONTRATANTE 

 
____________________________________ 

CONTRATADO 
 

____________________________________ 
SECRETÁRIO(A) 

 
___________________________________ 

JURÍDICO 
 

Testemunhas: 
_____________________________________ 

CPF Nº: 
____________________________________________ 

CPF Nº: 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO) 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
          
  DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 

a empresa ________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_________________________________, é microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos 

termos do enquadramento previsto nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº: 123, de 14 de 

dezembro de 2006, para fins do que estabelece aquela Lei. 

 

 
Pirapora, ______ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________ 
NOME 

___________________ 
RG 

___________________ 
CARGO 
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ANEXO XI - ESTIMATIVA DE PREÇO  
  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO 
E RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
FABRICAN

TE/ 
MODELO 

QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
(Média de 
Mercado)  

VALOR TOTAL 
 (Média de 
Mercado) 

1 

Luminária para iluminação de vias públicas, com potência máxima de 
40W com tolerância de variação de até +5% (+ 2W) e fluxo luminoso 
mínimo de 4.200 lumens (Relação Mínima de 105 LM/W), construída 
com chassi e bloco de suporte (corpo único) em alumínio injetado a 
alta pressão com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V ou mais amplo e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   300  R$ 708,57  R$212.571,00  

2 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 60W 
com tolerância de variação de até +5% (+3W) e fluxo luminoso 
mínimo de 6.300 lumens (Relação Mínima de 105 LM/W),construída 
com chassi e bloco de suporte (corpo único) em alumínio injetado a 
alta pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V e demais condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   1.000  R$ 821,24   R$821.240,00  
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3 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 
100W com tolerância de variação de até +5% (+5W) e fluxo luminoso 
mínimo de 11.000 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), 
construída com chassi e bloco de suporte em alumínio injetado a alta 
pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V ou superior e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   1.000  R$1.013,30   R$1.013.300,00  

4 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 
160W com tolerância de variação de até +5% (+8W) e fluxo luminoso 
mínimo de 17.600 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), 
construída com chassi e bloco de suporte  em alumínio injetado a alta 
pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

PÇ   1.000  R$1.307,62   R$1.307.620,00  

5 

Luminária para iluminação de vias públicas, potência máxima de 
180W com tolerância de variação de até +5% (+9W) e fluxo luminoso 
mínimo de 19.800 lumens (Relação Mínima de 110 LM/W), 
construída com chassi e bloco de suporte  em alumínio injetado a alta 
pressão, com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, 
composta por diodos emissores de luz (LEDs) branca, alto-brilho, com 
tensão de alimentação de 120V a 240V, ou mais amplo. e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência 

PÇ   100  R$1.774,60   R$ 177.460,00  

6 

Armazenamento Temporario, Triagem, Descarte/ Devolução , 
Transporte de Equipamentos (Incluso Braço de Iluminação, Cintas de 
aço, Parafusos, porcas, Arruelas, Reator, Lâmpada, Réles, Cabos e 
Luminária conforme Termo de Referência). 

SERV
.  N/A 3.400  R$ 17,37   R$59.058,00  

7 Fornecimento e instalação de Relé Fotoelétrico PÇ   3.400  R$ 28,65   R$ 97.410,00  
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8 Fornecimento e instalação de Cabo XLPE 1,5mm² MT   11.220  R$ 1,76   R$ 19.747,20  
9 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Médio PÇ   850  R$ 189,63   R$ 161.185,50  

10 Fornecimento e instalação de Braço para IP Tipo Curto PÇ   170  R$ 86,72   R$ 14.742,40  
11 Fornecimento e instalação de Cinta de aço de 180mm a 270mm PÇ   2.040  R$ 33,87   R$ 69.094,80  
12 Elaboração de Projeto de Substituição ou Instalação de Ponto Novo P. IP N/A 3.400  R$ 115,64   R$ 393.176,00  

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS  R$ 4.346.604,90  

NOTA: N/A significa não se aplica, face que os itens assim identificados na planilha tratam-se únicos e exclusivos de prestação de Serviços sem aplicação de 
Materiais. 

 A Proposta deverá ter validade mínima de 60 dias; 
Declaração expressa que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e ciência de todas as normas deste edital e seus anexos  


