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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.096/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.036/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL 

 

I - PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, inscrito no CNPJ sob o n. 18.137.927/0001-33, por intermédio da pregoeira e da Equipe de 

Apoio, torna público a realização do Processo Licitatório n.º 096/2022 - Pregão Presencial nº 

036/2022 – Registro de Preços 029/2022 - tipo: menor preço GLOBAL, para seleção de empresa 

especializada no ramo de engenharia elétrica para prestação de serviços de extensão de rede 

elétrica urbana, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo II. 

 
1.2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana. 

 
1.3. A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões 

da Prefeitura, localizada na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, no dia 19/07/2022 às 09:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que 

impeça a realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, se não houver comunicação em 

contrário. 

 
1.4. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, servidora Jordana Teixeira da Luz, e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria n. 001, de 

04 de janeiro de 2022. 

 
1.5. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura (www.viscondedoriobranco.gov.br). Informações ou 

pedidos de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

 
1.6. O valor estimado para a despesa é de R$ 1.114.982,00 (um milhão cento e quatorze mil, 

novecentos e oitenta e dois reais).  à conta das seguintes dotações orçamentárias:  

02.006.000 25 752 0007 1.068 4.4.90.51.00 - Ficha 285 

 
1.6.1. Os valores unitários e o valor total, que sendo este o valor estimado para a despesa, constitui o 

valor máximo admitido pela Administração Municipal. 

1.7. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: I) Modelo de 

carta de credenciamento indicando a pessoa que representará a proponente, com menção expressa 
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de todos os poderes, inclusive para receber intimações, interpor e desistir de interposição de 

recursos; Anexo II)Termo de Referência (Normas Gerais e Especificações);Anexo III)Modelo de 

Proposta; Anexo IV)Modelo de Declaração de atendimento ao inciso XXXIII, art. 7º. CF/88; Anexo V) 

Declaração quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo VI) Declaração para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; Anexo VII) Minuta da Ata de Registro de Preços; Anexo 

VIII) Modelo de declaração de concordância com os termos do edital. Anexo IX) Modelo de 

Declaração de Elaboração Independente de proposta. 

 

II - OBJETO 

 

2.1. O objeto desta licitação é a seleção de empresa especializada, objetivando o registro de preços 

para contratação futura e eventual de serviços de extensão de rede elétrica urbana, conforme 

especificações constantes do Termo de Referência, Anexo II. 

 

III - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1. O valor estimado dos serviços descritos acima, já incluídas as despesas indiretas, é de R$ 

1.114.982,00 (um milhão cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e dois reais), sendo este o 

valor máximo admitido pela Administração Municipal, conforme planilha orçamentária anexa. 

3.2. A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta de recursos financeiros provenientes do 

Tesouro Municipal. Para tanto, serão utilizadas as seguintes dotações orçamentárias:  

02.006.000 25 752 0007 1.068 4.4.90.51.00 - Ficha 285 

 

IV - NORMAS GERAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

4.1. O descumprimento de qualquer prazo determinado para a concretização das etapas e atividades 

previstas no cronograma físico-financeiro aprovado configurará inexecução contratual, podendo 

ensejar a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a imediata aplicação das penalidades 

estabelecidas contratualmente, a execução da garantia prestada e a rescisão do contrato. 

4.2. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

subcontratados, etc. 

4.3. A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços, desde que haja autorização 

formal do CONTRATANTE. 

4.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, ou 

alterada, em decorrência da existência da fiscalização do CONTRATANTE.  

4.5. O Município de Visconde do Rio Branco reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que 

isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 
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4.6. A execução de todos os serviços contratados obedecerá às normas técnicas aplicáveis aos 

projetos e à presente especificação técnica. 

4.7. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer 

rigorosamente às normas e especificações constantes deste Termo de Referência, as normas da 

ABNT e dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

4.8. Os casos omissos serão definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificação poderá ser feita nas 

especificações sem autorização expressa da Secretaria Municipal Requisitante. 

4.9. Os representantes do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pelo mesmo terão livre acesso 

aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados 

materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependências da 

CONTRATADA. 

4.10. Os projetos, detalhes e especificações do presente Termo de Referência conterão as 

informações necessárias à boa execução dos serviços e confecção da proposta. 

4.11. O Município de Visconde do Rio Branco poderá introduzir, durante a execução do Contrato, 

alterações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificações, nos 

termos da lei. 

4.12. Todas as ocorrências relativas à execução dos serviços, tais como serviços em execução, 

estado do tempo, reclamações, notificações, paralisações, acidentes, decisões, observações e 

outras, serão registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.13. Deverá ser observada rigorosa obediência a todas as particularidades dos projetos fornecidos 

pelo Município de Visconde do Rio Branco, suas especificações e detalhes, a fim de que haja perfeita 

concordância na execução dos serviços. 

4.14. O objeto deverá ser executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, 

respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as especificações constantes deste 

Termo de Referência, da Proposta comercial da Contratada e do Contrato. 

 

V - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura (www.viscondedoriobranco.gov.br). Informações ou 

pedidos de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8177. 

5.2. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e 

tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao 

processo, com vista a possíveis alterações e avisos. 

5.3. Informações ou pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos à Pregoeira, no endereço Praça 

28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, pelo e-mail: 

licitacaopmvrb@gmail.com ou fone (32)3551-8177, em um prazo máximo de 02(dois) dias úteis, 

antes da data prevista para a entrega dos envelopes. 
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5.4. Os esclarecimentos serão feitos pela pregoeira através de endereço eletrônico, ou telefone em 

mensagem acessível a todos os interessados.  

5.5. Serão disponibilizadas além das respostas, outras informações que a pregoeira julgar 

importantes, razão para que os interessados consultem o sítio com frequência. 

 

VI - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar desta licitação as empresas que: 

a) Atendam às condições deste edital e apresentem os documentos nela exigidos. 

b) Não estejam sob falência ou concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido 

suspensas de licitar e/ou declaradas inidôneas pelo Município de Visconde do Rio Branco ou por 

Órgão Público Federal ou Estadual. 

e) Estejam representadas pelo titular ou representante designado, o qual apresentará sua credencial 

original, em papel timbrado da empresa, com a respectiva qualificação civil e autorização para a 

prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento. 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

a) Empresas que estejam cumprindo pena de suspensão para licitar com o Município de Visconde do 

Rio Branco ou tenha sido por ele declarada inidônea, por outro órgão da Administração pública. 

b) Empresa cujo sócio gerente ou responsável técnico, seja servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal. 

6.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

6.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de desclassificação. 

 

VII - CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

7.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

7.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento 

no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do 

representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal 

investidura (Anexo II). 
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7.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração 

contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes. 

7.5 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação 

desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de 

Registro de Pessoa Jurídica e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação 

dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

7.6 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 

7.7 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 

participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

7.8 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

7.9 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante 

 

VIII - ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

8.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues a Pregoeira do 

Município de Visconde do Rio Branco, na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, até às 14 horas, da data de realização da sessão de abertura, com os seguintes 

dizeres: 

SETOR DE LICITAÇÃO – A/C PREGOEIRO 

Edifício Sede do Município de Visconde do Rio Branco 

Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000 

DATA E HORÁRIO: 19/07/2022 – 09:00 horas. 

8.2. Os envelopes indicarão na parte externa/frontal os seguintes dizeres (sugeridos):  

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2022 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: ____________________________ 

 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2022 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ____________________________ 

 

8.3. A pregoeira e o Município de Visconde do Rio Branco não se responsabilizarão por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não sejam 

entregues no local, data e horário definido neste edital. 
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8.4. O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, 

mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos 02(dois) envelopes, a declaração (ANEXO V) de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n. º 10.520, de 

17 de julho de 2002. 

8.5. A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação imediata 

do licitante. 

 

IX - PROPOSTA DE PREÇO 

 

9.1. As propostas deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas 

numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo proponente ou seu representante, 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, observado o modelo constante do ANEXO III, 

deste edital, e deverão constar: 

a) Nome e qualificação completa do proponente; 

b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 

a entrega dos envelopes; 

c) Prazo de prestação do serviço conforme estabelecido no ANEXO II, contado a partir da assinatura 

do contrato ou instrumento equivalente; 

d) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, despesas à prestação do serviço nos locais determinados e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação; 

9.2. A proposta apresentará preço unitário e total, já computadas todas as despesas com impostos, 

encargos sociais, tributos, seguros, taxas, descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a ser 

firmado; 

9.3. O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado. 

9.4. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, sendo admitidas somente 

propostas que ofertem apenas o solicitado no objeto desta licitação. 

9.5. O preço deverá ser cotado considerando-se o fornecimento do serviço no perímetro urbano da 

sede Município de Visconde do Rio Branco, incluindo quaisquer gastos ou despesas com mão-de-

obra, deslocamento, transporte, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 

encargos ou despesas incidentes desta contratação. 

9.6. Em caso de divergência entre os valores unitários e o valor total prevalecerão os primeiros, e se 

houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, 

prevalecerão os valores por extenso. 

9.7. A apresentação da proposta pela licitante indica conhecimento e integral concordância com as 

cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 

 

X - DO REGULAMENTO E DA SESSÃO DO PREGÃO 
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10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, a pregoeira 

declarará aberta a sessão do Pregão Presencial, oportunidade em que não mais aceitará novos 

proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e os Documentos de 

Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

10.2. O certame será conduzido pela pregoeira. 

10.3. O julgamento e a classificação das propostas obedecerão às normas constantes deste edital e 

demais normas federais e municipais pertinentes. 

10.4. Abertos os envelopes de Propostas, estas 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; 

10.5. A pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço, em cada item, e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais; 

10.6. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas apresentadas. 

10.7. O oferecimento de lances verbais obedecerá às disposições dos subitens subsequentes: 

10.7.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova 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; 

10.7.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 

10.7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 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. 

10.8. Encerradas atividades descritas nos tópicos anteriores, a pregoeira conduzirá o certame para a 

fase de julgamento. 

10.9. O critério de julgamento será o de menor preço por item, ou seja, a empresa vencedora será 

contratada para totalidade de cada item licitado. 

10.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira examinará a aceitabilidade 

da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

10.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.12. Havendo apenas uma oferta, desde que atenda aos termos do edital e seu preço seja 

compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

10.13. Aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação da condição de habilitação.  

10.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
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10.15. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de habilitação, o 

examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das 

condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto 

para o qual apresentou proposta. 

10.16. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a pregoeira deverá negociar para que seja 

obtido um melhor preço. 

10.17. 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 pela pregoeira, Equipe de 

Apoio e pelos licitantes. 

10.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.  

10.19. A pregoeira, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que 

não afetem o seu conteúdo. 

 

XI - DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 Para fins de habilitação as empresas apresentarão no dia, hora e local indicados no preâmbulo 

deste Edital, os documentos enumerados abaixo, com vigência plena até a data fixada para a 

abertura dos envelopes de documentação e proposta, apresentados em original ou cópia autenticada 

por cartório competente, podendo ainda, vir em cópia para autenticação, pela comissão, mediante 

apresentação do original, no momento da Licitação: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

b) Prova de regularidade da Receita Federal – Certidão Negativa ou certidão positiva com efeitos de 

negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade 

fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita 

Federal, quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional na forma da Portaria MF 358, de 5 

de novembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 

c) Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

d) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente. 

e) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A. 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

g) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da 

região a que estiverem vinculados. 

g.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 

órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

h) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 

em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 

execução do serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 

de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução de serviços de características àqueles que 

são objeto da presente licitação. 

h.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 

tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto 

social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

h.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de 

que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da 

apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas 

quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida 

na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971. 

h.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

i) Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à 

execução dos serviços de características semelhantes àqueles que são objeto da presente licitação. 

i.1) Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da 

correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou 

documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada. 

i.2) Caso o licitante seja cooperativa, os membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem 

ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de 

inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de 

presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da 
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comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, 

da Lei n° 5.764, de 1971. 

j)Declaração de concordância com o Edital, nos termos do ANEXO III; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

k) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante, com 

emissão de no máximo 90 (NOVENTA) dias, contados da data de abertura deste certame. 

 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

 

l)Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 

relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos. 

11.2. Em nenhuma hipótese será admitida a entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos, 

ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar 

necessárias sobre os documentos apresentados. 

11.3.É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de 

todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos 

posteriores solicitados pela pregoeira, sob pena de ser inabilitada. 

11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

11.5. A pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela internet, 

junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

11.6. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original 

ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos 

extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação. 

11.7. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os originais sejam 

apresentados a pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

11.8. Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados 

por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

11.9. Os documentos fiscais que não possuírem vigência estabelecida pelo órgão expedidor ou edital, 

deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação.  

11.10. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste edital inabilitará o proponente.   

11.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

11.12. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da 

faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para interposição de recurso, ou, ainda, quando os 

recursos interpostos forem decididos. 
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XII - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

12.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas a 

pregoeira. 

12.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

12.5. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada aos licitantes, via fax ou correio 

eletrônico e será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão. 

12.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.7. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, 

sob pena de não serem conhecidos: 

12.7.1 Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da pregoeira, no prazo de 03 (três) dias, 

conforme estabelecido no item 3, deste capítulo; 

12.7.2 Ser dirigido ao Prefeito, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  

12.7.3 Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 

credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

12.7.4 Ser protocolizado no Setor de Licitações situado na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do 

Rio Branco, MG, CEP 36.520-000. 

12.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal da empresa 

licitante. 

12.9. O Município de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações que sejam endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos 

das citadas neste instrumento. 

 

XIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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13.1. Inexistindo manifestação recursal a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

13.2. Impetrado o recurso e após decidido, a pregoeira divulgará a decisão, competindo à autoridade 

superior adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  

 

XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

14.1. No exercício de 2022 a dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está 

prevista e indicada no processo sob as rubricas: 

02.006.000 25 752 0007 1.068 4.4.90.51.00 - Ficha 285 

 

14.2. Os pagamentos serão mensais, de acordo com o desenvolvimento das atividades, devidamente 

aprovadas pela secretaria requisitante.  

14.3. As faturas deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente 

quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento.  

14.3.1 - O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação 

da CND do INSS ou documento equivalente e Termo de Recebimento Provisório dos serviços. 

14.4 A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma 

quantidade mínima, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do 

fornecimento, que estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

 

XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 A recusa do adjudicatário em cumprir o objeto desta licitação dentro do prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total da contratação, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 

CONTRATANTE: 

15.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

15.1.2 Multas; 

15.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, pelo período de até (05) cinco anos.  

15.1.4 Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

15.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da contratação, por 

dia de atraso na entrega dos produtos.  

15.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor da contratação. 

15.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato. 

15.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada aqueles que: 
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15.5.1 Retardarem a execução do pregão; 

15.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

15.5.3 Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
16. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

16.1 Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas 

e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao 

Art. 3º, as empresas deverão apresentar: 

a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar conforme Anexo VII; 

b)Certidão simplificada da Junta Comercial do respectivo estado. 

16.1.1 Os documentos previstos no item anterior e suas alíneas deverão ser apresentados 

junto aos documentos de credenciamento. 

16.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

16.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

16.2.2 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

16.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do 

proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis.  

17.2. A documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado especificado e válido.  
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17.3. A pregoeira, no estrito interesse do Município de Visconde do Rio Branco, poderá adotar 

medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do Pregão, e 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 diligências 

junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.  

17.4. Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela 

pregoeira ou Equipe de Apoio.  

17.5. O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do licitante 

ou a desclassificação da proposta.  

17.6. 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. 

17.7. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria.  

17.8. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas como dos Documentos de 

Habilitação apresentados na sessão. 

17.9. É vedado ao licitante retirar sua proposta no todo ou em parte após aberta a sessão do 

presente pregão. 

17.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Prefeito 

Municipal ou quem designado por ele 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 

participantes da licitação. 

17.11. O Município de Visconde do Rio Branco poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

17.12. Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 

que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 

1º do art. 65, da Lei Federal nº.8.666/93.  

17.13. As decisões tomadas referentes a este certame serão publicadas e divulgadas na forma 

estabelecida na legislação pertinente. 

17.14. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação.  

17.15. As questões decorrentes da execução do edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

17.16. Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação pertinente, 

em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 022/2003 e 

137/2013.  
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17.17. Fica autorizado às demais Instituições a solicitar adesão (carona) à(s) Ata(s) de Registro 

de Preços oriundas deste Pregão. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 06 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Pregoeira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

16 
 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A empresa __________________________, CNPJ n.º ________________, com sede na 

____________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 

___________________________ Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 

e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Visconde do Rio Branco, 

praticar os atos necessários para representar a outorgante no Processo Administrativo Licitatório n. 

096/2022 - Pregão Presencial n.º 036/2022, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

Local e data. 

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma do Representante Legal. 

2) Anexar cópia da Carteira de Identidade do procurador nomeado. 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 096/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2022 

 

 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1. O objeto desta licitação é a seleção de empresa especializada, objetivando o registro de preços 

para contratação futura e eventual de serviços de extensão de rede elétrica urbana. 

1.2.Justifica-se a presente licitação para atender a demanda do município, nos bairros cuja a 

iluminação não é satisfatória.  

 
2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços deverão ser prestados mediante Ordem de Serviço emitida pelo Município 

Contratante, observadas as seguintes condições: 

a) O Município Contratante emitirá Ordem de Serviço que deverá ser cumprida num prazo máximo de 

5 (cinco) dias úteis após comunicação à empresa Contratada.  

b) Os materiais (componentes elétricos) para manutenção deverão ser custeados pela contratada, 

devendo os materiais substituídos serem entregues ao Município para os devidos controles de 

verificação das garantias do fabricante ou fornecedor. 

c) os serviços deverão ser prestados em um período de 30 (trinta) dias. 

 
3. CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Os pagamentos serão periódicos, realizados no mês subsequente após a realização efetiva dos 

serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente liquidada pela Administração. 

 
4. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar, conforme o caso, os 

seguintes equipamentos: 

a) Veículo com escada giratória ou cesto aéreo. 

b) Materiais de E.P.I. – Equipamento de Proteção Individual, de acordo com as normas técnicas, 

para os funcionários que participarão da realização dos serviços objeto do presente termo. 

c) Ferramentaria geral a fim de equipar os veículos e os funcionários, permitindo, sem restrições, a 

perfeita execução dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município. 

 
5. CONDIÇÕES GERAIS: 

5.1. São obrigações da empresa a ser contratada: 

a) Viabilização dos investimentos necessários às diretrizes da política municipal de habitação; 

b) Fornecer o transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos e seu pessoal até os locais da 

execução dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública, de acordo com as 

exigências do Código Nacional de Trânsito; 

c) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal; 
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d) Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte do Município 

Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos 

aos serviços contratados e/ou a terceiros, decorrentes deste contrato; 

e) Efetuar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo; 

f) Correrá por conta e risco da Empresa Contratada, o seguro de Responsabilidade Civil Geral, no 

valor condizente com as condições, potencial de risco e peculiaridades dos serviços a serem 

executados, devendo o Município Contratante ser considerado CO-SEGURADO e equiparado a 

terceiros; 

g) A Empresa Contratada exigirá de seus seguradores a inclusão, em todas as apólices, de 

cláusula que assegure a desistência pelos mesmos, de qualquer sub-rogação em eventuais 

direitos contra o Município Contratante; 

h) A Empresa Contratada não reivindicará do Município Contratante qualquer indenização por 

perdas e danos de bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade; 

i) Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as normas da 

ENERGISA, e refazer os serviços realizados imperfeitamente, com o fornecimento, por sua 

conta, dos materiais necessários à substituição; 

j) Manter o pessoal em serviço devidamente uniformizado, portando obrigatoriamente carteira de 

identidade funcional, fornecida pela contratada; 

k) Pagar todos tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção, estada e 

refeição do pessoal necessário à execução dos serviços e as despesas decorrentes da 

execução dos serviços; 

l) Reembolsar o Município Contratante de quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao seu 

patrimônio durante a execução dos serviços, mesmo que a Empresa Contratada haja confiado 

este risco a uma Companhia Seguradora; 

m) Utilizar veículos em bom estado, tanto no que se refere ao funcionamento bem como sua 

apresentação em geral.; 

n) Utilizar-se somente de pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e 

administrativos, conforme as exigências deste contrato, bem como dispor de um engenheiro 

habilitado no CREA, como responsável ; 

o) Responsabilizar-se pelo aperfeiçoamento profissional (reciclagem) do pessoal; 

p) Solicitar a presença imediata do Município Contratante em caso de acidentes com vítimas ou 

danos em Redes de Distribuição em áreas urbanas ou bens de terceiros, para que seja 

providenciada a necessária perícia; 

q) Efetuar, somente através do Município Contratante, os entendimentos com órgãos públicos para 

a solução de problemas relacionados aos serviços; 

r) Manter o cadastro atualizado, efetuando a renovação dos documentos; 

s) Ter conhecimento pleno das condições específicas e climáticas das regiões de execução dos 

serviços. A falta de conhecimento destas condições pela Empresa Contatada não será motivo 

para reclamação e/ou reivindicações; 
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t) Dispor de pessoal qualificado de reserva para o caso de afastamento por faltas, licenças, férias, 

etc.; 

u) Efetivar o registro do presente contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART); 

v) Sinalizar adequadamente, conforme as normas do Município Contratante e de acordo com as 

exigências do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os 

serviços; 

w) Apresentar, quando o Município Contratante o exigir, a carteira profissional de seus empregados 

e os comprovantes exigidos no contrato; 

x) Executar os serviços que possam implicar em interrupção do fornecimento de energia elétrica 

em alta e baixa tensão; 

y) No caso de haver defeito que não seja possível reparar e que represente condição insegura, 

buscar orientação junto ao Município Contratante, visando definir que tipo de ação será adotada 

para eliminar ou reparar o problema. Nestes casos, validar a situação, e quando se tratar de 

caso que coloque em risco a segurança de terceiros, permanecer alguém no local e/ou sinalizá-

lo de forma adequada, até que o problema seja reparado e/ou eliminado. Comunicar 

imediatamente por escrito ao Município Contratante sobre o caso, informando sobre a situação, 

para que se adote a solução definitiva para o problema; 

z) Manter-se em condições de atender aos requisitos legais relativos à Segurança do Trabalho; 

aa) Se a execução dos serviços objeto deste contrato exigir a interrupção temporária do 

fornecimento de energia elétrica de algum trecho, à Empresa Contratada caberá tomar as 

medidas necessárias para reduzir ao mínimo a duração e frequência dessas interrupções, 

respeitadas as normas de operação do Município Contratante; 

bb) A Empresa Contratada terá que ser cadastrada e possuir autorização da ENERGISA para 

executar os serviços, comprovando com documentos no envelope de habilitação; 

cc) A Empresa Contratada deverá ter Certificado de treinamento de eletricista reconhecido pela 

ENERGISA, assim como certificado da NR-10 Básica e NR-10 Complementar; 

dd) Deverá comunicar, por escrito, com prazo mínimo de 48 horas, a justificativa da ausência dos 

serviços conforme o estabelecido no edital (caso for necessário), e deverá ser aprovada pela 

fiscalização do Município Contratante; 

ee) Quando da execução dos serviços objeto do presente edital implicarem em poda ou corte de 

árvores, é obrigatório solicitar com antecedência autorização ao Órgão de Meio Ambiente do 

Município. 

 

6.2. São obrigações do Município de Visconde do Rio Branco: 

a) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

b) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a Ordem de Serviço. 
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c) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, atestado de medição 

dos serviços executados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das 

obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato. 

e) Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, 

observadas as suas normas internas. 

f) Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem 

intervenção técnica nos equipamentos/instalações. 

g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas. 

h) 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. 

i) Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, 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 nem diminui a responsabilidade da Contratada com a 

execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas. 

j) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações 

deste Termo. 

k) Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

l) 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. 

m) Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada 

necessária. 

n) 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. 

o) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus 

empregados. 

p) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços. 

q) Arcar com as despesas de publicação do extrato dos contratos, bem como dos termos aditivos 

que venham a ser firmados. 

r) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

 

7. GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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7.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será 

realizada pelo servidor Evãnio Iasbick, designado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade 

Urbana.  

 
8. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DO PAGAMENTO 

8.1. No exercício de 2022 a dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está 

prevista e indicada no processo sob as rubricas: 

02.006.000 25 752 0007 1.068 4.4.90.51.00 - Ficha 285 

 

8.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, de acordo 

com o desenvolvimento das atividades, devidamente aprovadas pelo responsável. A Contratada 

apresentará até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços de engenharia, 

uma fatura correspondente aos valores dos mesmos e a preços unitários do contrato. 

8.3. As notas deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente 

quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento.  

8.3.2. O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da 

CND do INSS ou documento equivalente e Termo de Recebimento Provisório dos serviços. 

8.3.3. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, 

desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

8.3.4. O pagamento devido pelo Município de Visconde do Rio Branco será efetuado por meio de 

depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma 

que vier a ser convencionada entre as partes. 

8.3.5.Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato. 

8.3.6. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao 

Município de Visconde do Rio Branco plena, geral e irretratável quitação dos valores nela 

discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

8.3.7. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. 

8.3.8. Os pagamentos serão realizados, mensalmente, conforme medição da efetiva prestação dos 

serviços, em conformidade com o cronograma físico-financeiro. 

 
9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A ata de registro de preços terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, não podendo haver prorrogação. 

 
10. DAS SANÇÕES 

10.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 
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I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30
o
 (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência;  

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

10.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

10.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
11. PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS. 

11.1. As quantidades estimadas de execução dos serviços técnicos especializados de manutenção 

da iluminação pública a serem contratadas pelo Município estão previstas na tabela a seguir, 

devendo ser observados pelos proponentes, como balizamento, os preços indicados, os quais são 

considerados preços máximos admitidos pela Administração Municipal: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN. VALOR 

1 

GORDURA. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

BAIXA TENSÃO COM 87 METROS DE CABO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm COM A TROCA DE 75M DE 

CABO 3x70+70. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300 E 01 POSTE DT 11/600, COM 

INSTALAÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS DE LED DE 100W 

EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$        33.238,00  

 

2 

RANCHO VERDE. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 

EM BAIXA E ALTA TENSÃO COM 136,00 METROS DE 

CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10kVA, 01 

CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 

04 POSTES DE CONCRETO DT 11/300, COM 

INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS DE LED DE 100W 

EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

  

 

R$        45.383,00  

 

3 

COLÔNIA. INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 

DE 112,5kVA COM 3 CHAVES FUSÍVEIS, 3 PARA-

RAIOS, 2 CRUZETAS E REFAZER CONECÇÕES E 

ATERRAMENTOS. 

1 SERV. 

 

R$        48.078,33  

 

4 

SANTA MARIA (BECO). EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 35,00 METROS 

DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 

03 POSTES DE CONCRETO DT 11/300, COM 

1 SERV. 

 

R$        21.905,33  
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INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS DE LED DE 100W 

EM BRAÇO DE 1,50m.  

5 

BOM JARDIM (RUAS DE ACESSO À CAIXA 

D'ÁGUA). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

BAIXA E ALTA TENSÃO COM 452,00 METROS DE 

CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 

TRANSFORMADORES DE 25kVA MONOFÁSICOS, 2 

CHAVES FUSÍVEL E 02 PARA-RAIOS. INSTALAÇÃO 

DE 14 POSTES DE CONCRETO DT 11/300, COM 

INSTALAÇÃO DE 14 LUMINÁRIAS DE LED DE 100W 

EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$      125.608,00  

 

6 

BARRALS. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

BAIXA E ALTA TENSÃO COM 571,00 METROS DE 

CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 

TRANSFORMADORES DE 10kVA MONOFÁSICOS, 2 

CHAVES FUSÍVEL E 02 PARA-RAIOS. INSTALAÇÃO 

DE 08 POSTES DE CONCRETO DT 11/300 E 

DESLOCAMENTO DE OUTROS 02 POSTES, COM 

INSTALAÇÃO DE 19 LUMINÁRIAS DE LED DE 150W 

EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 

 

R$      116.955,67  

 

7 

CAPITÃO MACHADO (COMPLEMENTO). 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 

COM 170,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm. INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 

10kVA MONOFÁSICO, 1 CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-

RAIO. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO DT 

11/300 E DESLOCAMENTO DE 01 POSTE COM 

APROVEITAMENTO DE OUTROS 04 POSTES 

EXISTENTES, COM INSTALAÇÃO DE 05 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$        36.302,67  

 

8 

BALANÇA PRÓX. AO BOM JARDIM (RODOVIA 

MG-447). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA 

TENSÃO COM 460,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 

2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 

DE 10kVA MONOFÁSICO, 1 CHAVE FUSÍVEL E 01 

PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 13 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300 INTERCALANDO 01 POSTE EM 

BAIXO DA MÉDIA TENSÃO. INSTALAÇÃO DE 32 

LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 

 

R$      122.913,33  

 

9 

COLÔNIA (TREVO). EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 286,00 METROS 

DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 

01 TRANSFORMADOR DE 10kVA MONOFÁSICO, 1 

CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 

09 POSTES DE CONCRETO DT 11/300 

INTERCALANDO 01 POSTE EM BAIXO DA MÉDIA 

TENSÃO. INSTALAÇÃO DE 17 LUMINÁRIAS DE LED 

DE 200W EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 

 

R$        77.349,67  

 

10 

PIEDADE DE CIMA (AO LADO DA ESCOLA). 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 

COM 124,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm. INSTALAÇÃO DE 04 POSTES DE CONCRETO DT 

11/300. INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$        31.207,33  

 

11 

CAPITÃO MACHADO (ENTRADA DA IGREJA INDO 

PARA EMBOQUE). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 

EM BAIXA TENSÃO COM 119,00 METROS DE CABO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 05 

POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 

1 SERV. 

 

R$        31.338,00  
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05 LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 

1,50m.  

12 

SANTO ANTÔNIO (MAJOR FELICÍSSIMO DEPOIS 

DA ENTRADA DO PITO ACESO). EXTENSÃO DE 

REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 80,00 

METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. 

INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO DT 

11/300. INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$        17.172,00  

 

13 

BARREIRO (RUA JOAQUIM DA SILVA - BECO SEM 

SAÍDA). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA 

TENSÃO COM 30,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 

2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE 

CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 02 

LUMINÁRIAS DE LED DE 150W EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 

 

R$        12.800,67  

 

14 

BAIRRO CENTENÁRIO (RUA LUIZ ROMÃO 

MENDONÇA - ALTO DO CENTENÁRIO). 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 

COM 80,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO DT 

11/300. INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$        14.952,00  

 

15 

FAZENDINHA (DEPOIS DO BITELÃO). EXTENSÃO 

DE REDE ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO 

COM 453,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm. INSTALAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 

25kVA MONOFÁSICOS, 2 CHAVES FUSÍVEL E 02 

PARA-RAIOS. INSTALAÇÃO DE 13 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 13 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV. 

 

R$      129.791,00  

 

16 

TREVO DO BARREIRO (PRÓXIMO AO LAGOON 

VILLE). LANÇAMENTO DE 2 VÃOS DE CABO AÉREO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 

POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 

08 LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM BRAÇO DE 

3,00m.  

1 SERV. 

 

R$        27.974,00  

 

17 

TREVO (SENTIDO GUIRICEMA - PRÓX. AO NOVO 

HORIZONTE). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

ALTA TENSÃO COM 130 METROS, BAIXA TENSÃO 

COM 156,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm E SUBTERRÂNEO EM BAIXA TENSÃO COM UM 

TOTAL DE 95 METROS DE CABO SUBTERRÂNEO DE 

35mm² 1kV 90º (NO CANTEIRO). LANÇAMENTO DE 3 

VÃOS DE CABO MULTIPLEX AÉREO 2x35+35 E DOIS 

EXISTENTES PARA SUBSTITUIR OS CABOS PARA 

MULTIPLEX 2x35+35mm². INSTALAÇÃO DE 01 

TRANSFORMADOR DE 15kVA MONOFÁSICO, 01 

CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 

07 POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO 

DE 21 LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM BRAÇO DE 

3,00m.  

1 SERV. 

 

R$      104.893,67  
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18 

TREVO DA BARRA (PRÓX AO PARQUE DE 

EXPOSIÇÃO). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

ALTA TENSÃO COM 28 METROS, BAIXA TENSÃO 

COM 322,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm E SUBTERRÂNEO EM BAIXA TENSÃO COM UM 

TOTAL DE 95 METROS DE CABO SUBTERRÂNEO DE 

35mm² 1kV 90º (NO CANTEIRO). LANÇAMENTO DE 4 

VÃOS DE CABO MULTIPLEX AÉREO 2x35+35 E DOIS 

EXISTENTES PARA SUBSTITUIR OS CABOS PARA 

CABO SUBTERRÂNEO 2x35 mm² 1kV 90º (NO 

CANTEIRO). INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 

DE 15kVA MONOFÁSICO, 01 CHAVE FUSÍVEL E 01 

PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 07 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 30 

LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 

 

R$      117.119,33  

 

TOTAL R$ 1.114.982,00 

 

12 - DO VALOR  

12.1 - O valor máximo admitido pela Administração para tal despesa é R$ 1.114.982,00 (um milhão 

cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e dois reais). Portanto as propostas apresentadas com 

valores acima do valor estimado serão desclassificadas. 
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EXO III – MODELO DE PROPOSTA 

 

 

Ao 

Município de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira 

(Local e data) 

 

Referência: Pregão Presencial nº 036/2022 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

Presencial em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno 

conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar os serviços de engenharia objeto desta 

licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

1. O objeto desta proposta é a prestação de serviços de extensão de rede elétrica urbana, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência. 

1.1. Integram a presente proposta, como se nela estivessem transcritos, o edital convocatório e seus 

anexo, os quais esta se obriga a observar integralmente, independente de transcrição. 

 

2. Para os serviços indicados, a proposta financeira da empresa encontra-se registrada a seguir, 

de acordo com os itens do seu interesse: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN. VALOR 

1 

GORDURA. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA 

TENSÃO COM 87 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 

mm COM A TROCA DE 75M DE CABO 3x70+70. 

INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE CONCRETO DT 11/300 E 01 

POSTE DT 11/600, COM INSTALAÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS 

DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

2 

RANCHO VERDE. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

BAIXA E ALTA TENSÃO COM 136,00 METROS DE CABO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10kVA, 01 CHAVE 

FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 04 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300, COM INSTALAÇÃO DE 04 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

3 

COLÔNIA. INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 

112,5kVA COM 3 CHAVES FUSÍVEIS, 3 PARA-RAIOS, 2 

CRUZETAS E REFAZER CONECÇÕES E ATERRAMENTOS. 

1 SERV.  

4 

SANTA MARIA (BECO). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 

EM BAIXA TENSÃO COM 35,00 METROS DE CABO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300, COM INSTALAÇÃO DE 04 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  
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5 

BOM JARDIM (RUAS DE ACESSO À CAIXA D'ÁGUA). 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA E ALTA 

TENSÃO COM 452,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 

2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 

25kVA MONOFÁSICOS, 2 CHAVES FUSÍVEL E 02 PARA-

RAIOS. INSTALAÇÃO DE 14 POSTES DE CONCRETO DT 

11/300, COM INSTALAÇÃO DE 14 LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

6 

BARRALS. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA E 

ALTA TENSÃO COM 571,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 

2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 

10kVA MONOFÁSICOS, 2 CHAVES FUSÍVEL E 02 PARA-

RAIOS. INSTALAÇÃO DE 08 POSTES DE CONCRETO DT 

11/300 E DESLOCAMENTO DE OUTROS 02 POSTES, COM 

INSTALAÇÃO DE 19 LUMINÁRIAS DE LED DE 150W EM 

BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV.  

7 

CAPITÃO MACHADO (COMPLEMENTO). EXTENSÃO DE 

REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 170,00 METROS 

DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 

TRANSFORMADOR DE 10kVA MONOFÁSICO, 1 CHAVE 

FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE 

CONCRETO DT 11/300 E DESLOCAMENTO DE 01 POSTE 

COM APROVEITAMENTO DE OUTROS 04 POSTES 

EXISTENTES, COM INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS DE 

LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

8 

BALANÇA PRÓX. AO BOM JARDIM (RODOVIA MG-447). 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 

460,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. 

INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 10kVA 

MONOFÁSICO, 1 CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. 

INSTALAÇÃO DE 13 POSTES DE CONCRETO DT 11/300 

INTERCALANDO 01 POSTE EM BAIXO DA MÉDIA TENSÃO. 

INSTALAÇÃO DE 32 LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM 

BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV.  

9 

COLÔNIA (TREVO). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

BAIXA TENSÃO COM 286,00 METROS DE CABO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 

TRANSFORMADOR DE 10kVA MONOFÁSICO, 1 CHAVE 

FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. INSTALAÇÃO DE 09 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300 INTERCALANDO 01 POSTE EM 

BAIXO DA MÉDIA TENSÃO. INSTALAÇÃO DE 17 

LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV.  

10 

PIEDADE DE CIMA (AO LADO DA ESCOLA). EXTENSÃO 

DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 124,00 

METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO 

DE 04 POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 

04 LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

11 

CAPITÃO MACHADO (ENTRADA DA IGREJA INDO 

PARA EMBOQUE). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM 

BAIXA TENSÃO COM 119,00 METROS DE CABO 

MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 05 POSTES DE 

CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS 

DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

12 

SANTO ANTÔNIO (MAJOR FELICÍSSIMO DEPOIS DA 

ENTRADA DO PITO ACESO). EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 80,00 METROS DE 

CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 

POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 02 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  
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13 

BARREIRO (RUA JOAQUIM DA SILVA - BECO SEM 

SAÍDA). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM BAIXA 

TENSÃO COM 30,00 METROS DE CABO MULTIPLEX 

2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO DT 

11/300. INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS DE LED DE 150W 

EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV.  

14 

BAIRRO CENTENÁRIO (RUA LUIZ ROMÃO MENDONÇA 

- ALTO DO CENTENÁRIO). EXTENSÃO DE REDE 

ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM 80,00 METROS DE 

CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 

POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 02 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

15 

FAZENDINHA (DEPOIS DO BITELÃO). EXTENSÃO DE 

REDE ELÉTRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO COM 453,00 

METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm. INSTALAÇÃO 

DE 02 TRANSFORMADORES DE 25kVA MONOFÁSICOS, 2 

CHAVES FUSÍVEL E 02 PARA-RAIOS. INSTALAÇÃO DE 13 

POSTES DE CONCRETO DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 13 

LUMINÁRIAS DE LED DE 100W EM BRAÇO DE 1,50m.  

1 SERV.  

16 

TREVO DO BARREIRO (PRÓXIMO AO LAGOON VILLE). 

LANÇAMENTO DE 2 VÃOS DE CABO AÉREO MULTIPLEX 

2x35+35 mm. INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO 

DT 11/300. INSTALAÇÃO DE 08 LUMINÁRIAS DE LED DE 

200W EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV.  

17 

TREVO (SENTIDO GUIRICEMA - PRÓX. AO NOVO 

HORIZONTE). EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM ALTA 

TENSÃO COM 130 METROS, BAIXA TENSÃO COM 156,00 

METROS DE CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm E 

SUBTERRÂNEO EM BAIXA TENSÃO COM UM TOTAL DE 

95 METROS DE CABO SUBTERRÂNEO DE 35mm² 1kV 90º 

(NO CANTEIRO). LANÇAMENTO DE 3 VÃOS DE CABO 

MULTIPLEX AÉREO 2x35+35 E DOIS EXISTENTES PARA 

SUBSTITUIR OS CABOS PARA MULTIPLEX 2x35+35mm². 

INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15kVA 

MONOFÁSICO, 01 CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-RAIO. 

INSTALAÇÃO DE 07 POSTES DE CONCRETO DT 11/300. 

INSTALAÇÃO DE 21 LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM 

BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 

 

  

 

18 

TREVO DA BARRA (PRÓX AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO). 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO COM 

28 METROS, BAIXA TENSÃO COM 322,00 METROS DE 

CABO MULTIPLEX 2x35+35 mm E SUBTERRÂNEO EM 

BAIXA TENSÃO COM UM TOTAL DE 95 METROS DE CABO 

SUBTERRÂNEO DE 35mm² 1kV 90º (NO CANTEIRO). 

LANÇAMENTO DE 4 VÃOS DE CABO MULTIPLEX AÉREO 

2x35+35 E DOIS EXISTENTES PARA SUBSTITUIR OS CABOS 

PARA CABO SUBTERRÂNEO 2x35 mm² 1kV 90º (NO 

CANTEIRO). INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 

15kVA MONOFÁSICO, 01 CHAVE FUSÍVEL E 01 PARA-

RAIO. INSTALAÇÃO DE 07 POSTES DE CONCRETO DT 

11/300. INSTALAÇÃO DE 30 LUMINÁRIAS DE LED DE 200W 

EM BRAÇO DE 3,00m.  

1 SERV. 
 

 

TOTAL R$   

 

3. No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do serviço, inclusive 

tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção e abastecimento de maquinários e caminhões, 

transportes, alimentação etc. 
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4. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que 

envolvem as mercadorias licitadas. 

 
5. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

assinatura. 

 
6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os 

serviços que integram esta proposta.  

 
7. Os dados da empresa são os seguintes: 

Nome da Empresa 

 

CNPJ Razão Social Insc. Estadual Registro 

   (  ) Cartório (  ) Junta 

Comercial 

Data do Registro N. do Registro Objeto Social 

   

Endereço completo: 

 

Fone: Fax Cel E-mail 

    

Cadastro de Pessoa Física 

(   ) Representante legal da empresa acima        Data de início da representação: __/__/____ 

(   ) Cadastro de Pessoa Física Simples (para contratação direta com a Administração) 

Nome CPF 

PIS/PASEP/NIT CI N. Órgão Exp. Data 

   

Endereço completo: 

Fone: Fax Cel E-mail 

    

As empresas participantes deverão preencher todos os dados do cadastro, tanto os solicitados nos 

campos "PESSOA JURÍDICA" assim como nos campos "PESSOA FÍSICA", sendo este último 

preenchido com os dados do representante "legal" da empresa, que irá assinar o Contrato, dar 

quitações em pagamentos e etc. Nos casos em que haja a obrigação da participação de mais de 

um sócio nos atos acima descritos, a empresa deverá preencher quantas fichas forem necessárias 

com os dados dos sócios que assinarem pela empresa. 

 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 
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_______, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial nº 036/2022 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 

na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 036/2022 e no inciso V 

do art. 27 da Lei Federal n.º 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome 

Representante legal da empresa 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeiro  

 

Referência: Pregão Presencial n.º 036/2022 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, 

neste ato representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Processo Administrativo Licitatório 

nº.096/2022 – Pregão Presencial nº.036/2022, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não 

existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, pois, em 

condições de cumprir todas as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue junto ao Credenciamento. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA – ME E  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeiro  

 

Ref.: Pregão Presencial nº 036/2022 

 

 

 

A empresa _______________________________, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 

_______________________, com sede ................................... (endereço completo), interessada(o) 

em participar do Pregão Presencial nº 036/2022, instaurado pelo Município de Visconde do Rio 

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

____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________ e do CPF nº _______________, sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da Lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123/06. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

_____________, ______ de ____________ de 2022. 

 

 

________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TERMO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PREGÃO Nº 036/2022 PROCESSO Nº 096/2022 REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022 

FORNECEDOR: 

 

Aos ___ dias do mês de _________ do ano de 2022, o Município de Visconde do Rio Branco, com 

sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, inscrito no CNPJ 

sob o nº 18.137.927/0001-33, neste ao representado pelo Prefeito, o Sr. Luiz Fábio Antonucci Filho, 

residente nesta cidade, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa 

___________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede __________, neste ato, 

representada pelo Sr. ___________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula 

de identidade RG _________- SSP/ ___, inscrito no CPF/MF sob o nº ____________-__, residente e 

domiciliado na __________, e, daqui por diante, denominada simplesmente PRESTADOR 

REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

022/2003 e 137/2013 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi 

examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo 

único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços, para contratação futura e eventual, é a 

prestação de serviços de extensão de rede elétrica urbana, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência, Anexo II e demais anexos do edital que incorpora-se ao presente termo, bem 

como a proposta. 

 
CLÁUSULA SEGUINDA - DA VIGÊNCIA DA ATA 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

2.2. Os contratos firmados na vigência da presente Ata de Registro de Preços poderão ser 

prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos temos do art. 

57, II, da Lei n. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1 São preços, unitários e totais, da presente ata de Registro de Preços, com os seguintes 

prestadores: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QTDE VR. UNIT. VR. TOTAL 

  
  

  

Valor Total ........................................................................................ 
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4.2 Consideram-se incluídos no valor do contrato todas as despesas necessárias ao bom e fiel 

cumprimento do mesmo, tais como: quaisquer gastos ou despesas com mão de obra, materiais, 

transporte, alimentação, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

despesas incidentes desta contratação. 

4.3. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão 

publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico. 

4.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores 

registrados para negociar o novo valor. 

4.4.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os 

demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

4.5. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 

mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais 

descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade 

da Ata de Registro de Preços. 

 
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração 

da presente Ata. 

 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO DE RESERVA 

6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados 

no mercado; 

c) houver razões de interesse público. 

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho do Secretário Municipal e Administração de Visconde do Rio 

Branco. 

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito 

ou de força maior devidamente comprovados. 

6.4.1 - O preço registrado, com indicação dos respectivos fornecedores, será divulgado no Portal do 

Poder Executivo do Município de Visconde do Rio Branco, e ficará disponibilizado durante toda a 

vigência da ata de registro de preços; 

6.4.2 - A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações a serem realizadas. 

6.4.3 -O registro a que se refere o item 6.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no 

caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas na legislação aplicável, bem 
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como atender às necessidades de fornecimento de grandes quantidades, na hipótese de o primeiro 

colocado não conseguir fazê-lo individualmente. 

 
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A presente ata de registro de preços será divulgada para conhecimento dos interessados no 

portal da internet no sítio www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DO SERVIÇO 

8.1. São obrigações da empresa a ser contratada: 

a) Viabilização dos investimentos necessários às diretrizes da política municipal de habitação; 

b) Fornecer o transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos e seu pessoal até os locais da 

execução dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública, de acordo com as 

exigências do Código Nacional de Trânsito; 

c) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo o Município Contratante 

exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da Empresa Contratada cuja permanência 

seja considerada prejudicial ao andamento dos serviços; 

d) Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte do Município 

Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos 

aos serviços contratados e/ou a terceiros, decorrentes deste contrato; 

e) Efetuar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo; 

f) Correrá por conta e risco da Empresa Contratada, o seguro de Responsabilidade Civil Geral, no 

valor condizente com as condições, potencial de risco e peculiaridades dos serviços a serem 

executados, devendo o Município Contratante ser considerado CO-SEGURADO e equiparado a 

terceiros; 

g) A Empresa Contratada exigirá de seus seguradores a inclusão, em todas as apólices, de 

cláusula que assegure a desistência pelos mesmos, de qualquer sub-rogação em eventuais 

direitos contra o Município Contratante; 

h) A Empresa Contratada enviará ao Município Contratante cópias das apólices de Seguros 

Contratados, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato, devendo 

automaticamente renovar estes seguros, durante a vigência do mesmo, caso necessário; 

i) A Empresa Contratada não reivindicará do Município Contratante qualquer indenização por 

perdas e danos de bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade; 

j) Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as normas da 

ENERGISA, e refazer os serviços realizados imperfeitamente, com o fornecimento, por sua 

conta, dos materiais necessários à substituição; 

k) Manter o pessoal em serviço devidamente uniformizado, portando obrigatoriamente carteira de 

identidade funcional, fornecida pela contratada; 

l) Pagar todos tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção, estada e 

refeição do pessoal necessário à execução dos serviços e as despesas decorrentes da 

execução dos serviços; 
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m) Reembolsar o Município Contratante de quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao seu 

patrimônio durante a execução dos serviços, mesmo que a Empresa Contratada haja confiado 

este risco a uma Companhia Seguradora; 

n) Utilizar veículos em bom estado, tanto no que se refere ao funcionamento bem como sua 

apresentação em geral. Cada veículo deverá possuir, em ambas as portas, facilmente 

identificável, o emblema da Empresa Contratada com os seguintes dizeres: A SERVIÇO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL; 

o) Utilizar-se somente de pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e 

administrativos, conforme as exigências deste contrato, bem como dispor de um engenheiro 

habilitado no CREA, como responsável; 

p) Responsabilizar-se pelo aperfeiçoamento profissional (reciclagem) do pessoal; 

q) Solicitar a presença imediata do Município Contratante em caso de acidentes com vítimas ou 

danos em Redes de Distribuição em áreas urbanas ou bens de terceiros, para que seja 

providenciada a necessária perícia; 

r) Efetuar, somente através do Município Contratante, os entendimentos com órgãos públicos para 

a solução de problemas relacionados aos serviços; 

s) Manter o cadastro atualizado, efetuando a renovação dos documentos; 

t) Ter conhecimento pleno das condições específicas e climáticas das regiões de execução dos 

serviços. A falta de conhecimento destas condições pela Empresa Contatada não será motivo 

para reclamação e/ou reivindicações; 

u) Dispor de pessoal qualificado de reserva para o caso de afastamento por faltas, licenças, férias, 

etc.; 

v) Efetivar o registro do presente contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART); 

w) Sinalizar adequadamente, conforme as normas do Município Contratante e de acordo com as 

exigências do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os 

serviços; 

x) Apresentar, quando o Município Contratante o exigir, a carteira profissional de seus empregados 

e os comprovantes exigidos no contrato; 

y) Executar os serviços que possam implicar em interrupção do fornecimento de energia elétrica 

em alta e baixa tensão, conforme programação devidamente aprovada pelo Município 

Contratante; 

z) No caso de haver defeito que não seja possível reparar e que represente condição insegura, 

buscar orientação junto ao Município Contratante, visando definir que tipo de ação será adotada 

para eliminar ou reparar o problema. Nestes casos, validar a situação, e quando se tratar de 

caso que coloque em risco a segurança de terceiros, permanecer alguém no local e/ou sinalizá-

lo de forma adequada, até que o problema seja reparado e/ou eliminado. Comunicar 

imediatamente por escrito ao Município Contratante sobre o caso, informando sobre a situação, 

para que se adote a solução definitiva para o problema; 

aa) Manter-se em condições de atender aos requisitos legais relativos à Segurança do Trabalho; 
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bb) Se a execução dos serviços objeto deste contrato exigir a interrupção temporária do 

fornecimento de energia elétrica de algum trecho, à Empresa Contratada caberá tomar as 

medidas necessárias para reduzir ao mínimo a duração e frequência dessas interrupções, 

respeitadas as normas de operação do Município Contratante; 

cc) A Empresa Contratada terá que possuir autorização da ENERGISA para executar os serviços; 

dd) A Empresa Contratada deverá apresentar Certificado de treinamento de eletricista reconhecido 

pela ENERGISA, assim como certificado da NR-10 Básica e NR-10 Complementar; 

ee) Deverá comunicar, por escrito, com prazo mínimo de 48 horas, a justificativa da ausência dos 

serviços conforme o estabelecido no edital (caso for necessário), e deverá ser aprovada pela 

fiscalização do Município Contratante; 

ff) Deverá executar os trabalhos de manutenção, no ambiente externo, da rede de iluminação em 

imóveis de domínio público, como Pavilhões de Eventos, Ginásios de Esportes, Escolas 

Municipais, Postos de Saúde e prédios da Administração Municipal. 

gg) Quando da execução dos serviços objeto do presente edital implicarem em poda ou corte de 

árvores, é obrigatório solicitar com antecedência autorização ao Órgão de Meio Ambiente do 

Município. 

6.2. São obrigações do Município de Visconde do Rio Branco: 

a) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

b) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a Ordem de Serviço. 

c) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, atestado de medição 

dos serviços executados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das 

obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato. 

e) Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, 

observadas as suas normas internas. 

f) Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem 

intervenção técnica nos equipamentos/instalações. 

g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas. 

h) 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. 

i) Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, 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 nem diminui a responsabilidade da Contratada com a 

execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas. 

j) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações 

deste Termo. 
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k) Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

l) 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. 

m) Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada 

necessária. 

n) 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. 

o) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus 

empregados. 

p) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços. 

q) Arcar com as despesas de publicação do extrato dos contratos, bem como dos termos aditivos 

que venham a ser firmados. 

r) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

9.1. São obrigações do Município de Visconde do Rio Branco, além de outras decorrentes do regime 

das licitações públicas e do sistema de registro de preços: 

a) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

b) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a Ordem de Serviço. 

c) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, atestado de medição 

dos serviços executados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das 

obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato. 

e) Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, 

observadas as suas normas internas. 

f) Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem 

intervenção técnica nos equipamentos/instalações. 

g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas. 

h) 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. 

i) Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, 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 
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Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a 

execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas. 

j) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações 

deste Termo. 

k) Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Públicos. 

l) 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. 

m) Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada 

necessária. 

n) 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. 

o) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus 

empregados. 

p) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços. 

q) Arcar com as despesas de publicação do extrato dos contratos, bem como dos termos aditivos 

que venham a ser firmados. 

r) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

 
10. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

10. O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento dos 

pneus a serem recapados. 

10.1- Eventualmente, os serviços poderão ser solicitados com prazo menor que o estipulado acima, 

caso em que serão negociadas entre a Administração Municipal de Visconde do Rio Branco e a 

detentora do preço registrado as condições dessa prestação de serviços. 

 
11. DAS PENALIDADES 

11.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência;  

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 
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descumprimento contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

11.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

11.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e 

os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão 

farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

 
13. DO FORO 

13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços 

será competente o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco. 

 
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de 

registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, 

pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada um 

via na Comissão permanente de Licitação do Município de Visconde do Rio Branco. 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, _______ de _______ de 2022. 

 

              Luiz Fábio Antonucci Filho                                                      Nome 

Prefeito Municipal                           Representante do Prestador Registrado 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 1- _________________________________________________ 

   2- _________________________________________________ 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

Município de Visconde do Rio Branco 

 

Referência: Pregão Presencial nº 036/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, neste 

ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital Pregão Presencial  nº. 036/2022, vem 

perante Vossas Senhorias declarar que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno 

conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias à execução da obra. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 

 

 

    

 

Obs: Essa declaração deve ser anexada junto ao credenciamento 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO Nº 096/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 

  
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), 

para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 036/2022 foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato do Pregão Presencial 036/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial 036/2022 não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Presencial 036/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Pregão Presencial 036/2022 quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Presencial 036/2022 não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Pregão Presencial 036/2022 antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Presencial 036/2022 não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

___________________________, ___ de _______________ de __________ 

      ______________________________ 

Representante legal da licitante 

OBS: ANEXAR ESSA DECLARAÇÃO JUNTO AO CREDENCIAMENTO 

 


