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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022

1- PREÂMBULO

1.1. O Município de Tangará da Serra - MT, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitações, instituída através da Portaria n°  1960/2021,  de 06 de  Dezembro de 2021,  torna pú� blico aos
interessados qúe, realizara�  no dia: 02 DE MAIO DE 2022 às 08h00, na Sala de Licitaço! es, da Prefeitúra Múnicipal de
Tangara�  da Serra, localizada na Avenida Brasil, nº 2.350-N, 1º Piso, Jardim Eúropa, Processo Licitato� rio, na modalidade de
CONCORRÊNCIA, do tipo:  MENOR PREÇO POR ITEM, com empreitada:  GLOBAL, com o objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  EXECUTAR  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE  SISTEMA  FOTOVOLTAICA  NOS
CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO: ERNESTO CHE GUEVARA, LEONARDO CEZAR VENDRAME E JARDIM DOS
IPÊS, nesta múnicipalidade, conforme Planilhas Orçamenta� ria, Cronograma Fí�sico - Financeiro, Memorial Descritivo e
Projeto Ba� sico, conforme anexo.

1.2 O  edital  e  seús  anexos  devera! o  ser  reqúeridos  no  protocolo  geral  desta  Prefeitúra  oú  no  Departamento  de
Licitaço! es atrave�s do e-mail abaixo citado, a partir do dia: 31 de Março de 2022 das 08h00 as 11h00 e das 13h00 a: s
16h00, ate�  a:  data de qúe trata o súbitem 2.1. As empresas interessadas no impresso do edital e seús anexos devera! o
reqúerer mediante apresentaça! o do recolhimento da DAM - Docúmento de Arrecadaça!o Múnicipal da importa; ncia de
R$ 100,00 (cem reais), conforme artigo 32, §5º da Lei 8.666/93, na! o restitúí�vel. 

1.3 Os projetos,  planilhas, cronogramas de execução e memoriais descritivos serão disponibilizados em CD-
ROM / E-mail / Pen drive, devendo ser retirados / solicitados júnto a:  Comissa! o Permanente de Licitaça! o, localizada
na Av. Brasil nº 2.350-N, Jardim Eúropa, Tangara�  da Serra-MT, oú por e-mail: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br.

1.4 O edital na í�ntegra podera�  ser acessado eletronicamente atrave�s da pa� gina do múnicí�pio de Tangara�  da Serra na
Internet, com a segúinte denominaça!o: http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Licitacoes/.

2 - DATA, LOCAL E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

2.1. No dia  02  DE MAIO DE 2022, às 08h00, na Sala de Licitaço!es, localizada na Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da
Serra,  sitúada  na  Avenida  Brasil,  nº  2.350-N,  2º  Piso,  Jardim  Eúropa, a  empresa  interessada,  fara�  a  entrega  da
DOCUMENTAÇAF O DE HABILITAÇAF O e de súa PROPOSTA COMERCIAL a:  Comissa!o  Permanente de Licitaça!o qúe estara�
reúnida em Sessa!o Pú� blica para essa finalidade.

3 - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1  Constitúi objeto desta licitaça!o a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICA NOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO: ERNESTO CHE GUEVARA,
LEONARDO  CEZAR  VENDRAME  E  JARDIM  DOS  IPÊS,  nesta  múnicipalidade,  conforme  Planilhas  Orçamenta� ria,
Cronograma Fí�sico - Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto Ba� sico, conforme anexo.

ITEM OBJETO DOTAÇÃO VALOR R$ PRAZO DE EXECUÇÃO

01

CONTRATAÇAF O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EXECUTAR SERVIÇO DE INSTALAÇAF O DE SISTEMA
FOTOVOLTAICA  NO  CENTRO  MUNICIPAL  DE
ENSINO - ERNESTO CHE GUEVARA.

1203
4.4.90.51.00.2.1.500.0

20.000

1.161.602,03 

120 (CENTO E
VINTE)DIAS DE ACORDO

COM O CRONOGRAMA
FINSICO FINANCEIRO.

02

CONTRATAÇAF O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EXECUTAR SERVIÇO DE INSTALAÇAF O DE SISTEMA
FOTOVOLTAICA  NO  CENTRO  MUNICIPAL  DE
ENSINO - LEONARDO CEZAR VENDRAME.

1201
4.4.90.51.00.2.1.500.0

20.000

1.244.037,10

120 (CENTO E
VINTE)DIAS DE ACORDO

COM O CRONOGRAMA
FINSICO FINANCEIRO.

03

CONTRATAÇAF O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EXECUTAR SERVIÇO DE INSTALAÇAF O DE SISTEMA
FOTOVOLTAICA  NO  CENTRO  MUNICIPAL  DE
ENSINO–JARDIM DOS IPEQ S.

1201
4.4.90.51.00.2.1.500.0

20.000

1.153.294,91

120 (CENTO E
VINTE)DIAS DE ACORDO

COM O CRONOGRAMA
FINSICO FINANCEIRO.

                                                   TOTAL GERAL ………………  R$ 3.558.934,04 

3.2. O regime de execúça! o sera�  o de execúça! o indireta, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, com empreitada: GLOBAL.
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4 - FUNDAMENTO LEGAL

4.1.  A presente  CONCORRÊNCIA,  reger-se-a�  pela  Lei  n°  8.666/93,  de  21  de  Júnho  de  1.993  com  súas  posteriores
alteraço!es,  e de acordo com o disposto no presente Edital e anexos, qúe dele passam a fazer parte integrante, para
todos os efeitos.

5 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.1.  As empresas interessadas devera! o ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e das condiço! es
gerais  e  particúlares  do  objeto  da  licitaça! o,  na! o  podendo  invocar  qúalqúer  desconhecimento  como  elemento
impeditivo da correta formúlaça! o da proposta e do integral cúmprimento do contrato.
5.2. As intervenço! es no processo licitato� rio,  dúrante o procedimento de abertúra dos envelopes e júlgamento das
propostas,  somente  podera! o  ser  efetúadas,  pelos  representantes  dos  licitantes  qúe  apresentarem  a  respectiva
qúalificaça! o, atrave�s de “carta de credenciamento”, conforme modelo contido no Anexo VII deste edital. 

6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)

6.1. No dia, hora� rio e local designado para o recebimento dos envelopes, a empresa licitante devera�  apresentar úm
representante para credenciamento, MUNIDO DE CON PIA DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL da empresa,
nas formas abaixo:

a) tratando-se de titúlar da empresa, diretor, so� cio oú gerente, apresentar-se múnido de instrúmento qúe lhe confira
poderes expressos para exercer direitos e assúmir obrigaço! es em decorre;ncia de tal investidúra, devendo identificar-
se, exibindo a carteira de identidade oú oútro docúmento eqúivalente com foto;

b) tratando-se de representante legal, devera�  apresentar procúraça!o por instrúmento pú� blico oú particúlar, da qúal
devera�  constar  ainda  a  indicaça! o  de  amplos  poderes  para  se  manifestar  em  licitação  pública,  com  firma
reconhecida em cartório,  acompanhada do ato constitutivo da empresa,  que comprove a legitimidade do
outorgante. EN  obrigato� ria a apresentaça! o de docúmento de identidade oú oútro docúmento eqúivalente com foto.

6.2. Todas  as  licitantes  devera! o  apresentar  perante  a  Comissa! o  Permanente  de  Licitaça! o,  antes  da  entrega  dos
envelopes,  a  DECLARAÇÃO  DE  CREDENCIAMENTO estabelecidos  no  instrúmento  convocato� rio  –  Anexo  VII.  A
aúse;ncia da declaraça! o NAF O constitúi motivo para a exclúsa! o da licitante do certame.

6.3. Todas  as  licitantes  devera! o  apresentar  perante  a  Eqúipe  de  Apoio,  antes  da  entrega  dos  envelopes,  a
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO estabelecidos no instrúmento
convocato� rio – Anexo XVI.  A aúse;ncia da declaraça! o constitúi motivo para a exclúsa!o da licitante do certame.

6.4. Nesta fase, se for o caso, A microempresa oú empresa de peqúeno porte qúe desejar úsúfrúir dos benefí�cios de
qúe trata a Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, devera! o apresentar no ato
do CREDENCIAMENTO, a DECLARAÇÃO  de qúe na! o se encontra em nenhúma das sitúaço! es do §4º do art. 3º do
dispositivo súpracitado, salientando qúe a falsidade de declaraça! o prestada objetivando benefí�cios da LC 123/2006,
caracteriza o crime de qúe trata o art. 299 do Co� digo Penal Brasileiro, sem prejúí�zo do enqúadramento em oútras
figúras penais e das sanções administrativas cabíveis.
6.4.1. A microempresa e empresa de peqúeno porte, para úsúfrúir dos benefí�cios mencionados no para� grafo anterior,
devera�  apresentar ainda, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL oú Carto� rio competente,
certificando a sitúaça! o da empresa de enqúadramento oú reenqúadramento de ME e EPP, cúja data de expediça! o, seja
no ma�ximo de 30 (trinta) dias, anteriores à data de abertura desta licitação.
6.4.2. Caso a empresa deixe de apresentar a docúmentaça! o qúe comprove a condiça! o de ME oú EPP no ato da sessa! o,
ficara�  impedida de útilizar os benefí�cios da referida Lei.

6.5. Somente as licitantes qúe tiverem credenciado representante, na forma do subitem 6.1, tera! o poderes para úsar
a palavra na sessa! o, manifestar dúrante as fases do certame, imediata e motivadamente, a intença! o de recorrer contra
deciso! es da CPL, assinar docúmentos e ata, onde estara! o registrados todos os atos relevantes da sessa!o, e praticar
todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da Proponente.
6.5.1 Caso o licitante oú representante de licitante se retire antes do te� rmino da sessa! o, considerar-se-a�  qúe este
tenha renúnciado ao direito de se manifestar e recorrer dos atos da CPL.

6.6. Cada credenciado, ainda qúe múnido de procúraça! o, podera�  representar apenas úma empresa licitante, sob pena
de exclúsa!o súma� ria das representadas do certame.

6.7.  O representante credenciado qúe, por força maior, aúsentar-se da sessa!o da presente licitaça! o, podera�  nomear
oútrem com poderes para lhe representar, redigindo por escrito, desde qúe seú docúmento de credenciamento lhe de;
poderes para súbstabelecer. Uma vez designado seú súbstitúto, fica vedado o seú retorno.
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6.7.1. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante exibir documentos probatórios
de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório.

6.8. Na! o  sera�  permitida intervença! o  de terceiro interessado na! o credenciado, mesmo qúe múnido de procúraça! o
pú� blica  oú  particúlar  com  firma  reconhecida  em  carto� rio,  devendo  este  se  manifestar  atrave�s  do  representante
credenciado presente em sessa! o, salvo ocorrer o descrito no subitem 6.7.

6.9. A falta oú incorreça! o dos docúmentos mencionados no item 6.1, alí�nea “a” e “b” e 6.2, na!o implicara�  a exclúsa! o da
empresa  em  participar  do  certame,  mas  impedira�  o  representante  de  manifestar-se  nas  fases  do  procedimento
licitato� rio, enqúanto na! o súprida a:  falta oú sanada a incorreça! o.

6.10. Qúando a licitante na! o credenciar úm representante, ficara�  exclúí�da de manifestaça! o e intença! o de recorrer,
considerando qúe este tenha renúnciado aos direitos qúe lhe confere e recorrer dos atos da CPL.

6.11.  Declarado encerrado o procedimento de credenciamento,  na!o  mais  sera�  admitida a  participaça!o  de oútras
Proponentes  .  

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

7.1. Respeitadas  as  demais  condiço! es  constantes  deste  Edital,  podera�  participar  do  certame  qúalqúer  empresa
legalmente estabelecida no Paí�s, qúe esteja credenciada para a execúça!o de obras eqúivalentes ao objeto do presente
Edital e qúe comprove possúir os reqúisitos mí�nimos de qúalificaça!o exigidos deste Edital.

7.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE CONCORRÊNCIA:
a) Empresas qúe estejam reúnidas em conso� rcio, sob nenhúma forma;
b)  Empresa  considerada  inido; nea  por  ON rga! o  oú  entidade  da  administraça!o  pú� blica,  direta  oú  indireta,  federal,
estadúal, múnicipal oú do Distrito Federal;
c) Empresa inadimplente oú qúe tiver contrato rescindido, oú ainda súspensa de licitar/contratar, com o múnicí�pio de
Tangara�  da Serra e/oú qúalqúer oútro o� rga! o Federal, Estadúal e Múnicipal de qúalqúer únidade da Federaça! o;
d)  Com  fale;ncia,  recúperaça! o  júdicial,  concordata  oú  insolve;ncia,  júdicialmente  decretadas,  oú  em  processo  de
recúperaça!o extrajúdicial;
e) Em dissolúça!o oú em liqúidaça! o;
f)  Qúe  estejam  proibidas  de  contratar  com  a  Administraça! o  Pú� blica,  em  raza! o  de  sança! o  restritiva  de  direito
decorrente de infraça! o administrativa ambiental, nos termos do artigo 72§ 8º, inciso V da Lei nº 9.605, de 1998.
g) Estrangeiras qúe na! o fúncionem no paí�s;
h) Qúaisqúer interessados qúe se enqúadrem nas vedaço! es previstas no artigo 9º da Lei 8.666/1993;

7.3. A simples apresentaça! o da proposta comercial corresponde a:  indicaça! o, por parte da licitante, de qúe inexistem
fatos qúe impeçam a súa participaça! o na presente licitaça!o, eximindo assim a Comissa! o Permanente da Licitaça! o do
disposto no artigo 97 da Lei n. 8.666/93.
7.3.1.  Fica  a  licitante  obrigada  a  informar,  sob  as  penalidades  cabí�veis,  a  súpervenie;ncia  de  fato  impeditivo  de
habilitaça! o, se este ocorrer apo� s a abertúra do certame.

7.4. A participaça! o da licitante na presente Concorre;ncia implica nos segúintes compromissos:
7.4.1. Estar ciente das condiço! es da presente Concorre;ncia, assúmindo a responsabilidade pela aútenticidade de todos
os  docúmentos  apresentados  e  fornecer  qúaisqúer  informaço! es  complementares  solicitadas  pela  Comissa! o
Permanente de Licitaço! es e Contratos;
7.4.2. Execútar as obras de acordo com os Projetos e Memoriais qúe acompanham o presente Edital, alocando todos
os eqúipamentos, pessoal e materiais necessa� rios e tomar todas as medidas para assegúrar o controle de qúalidade da
obra. 
7.4.3. Analisar previamente e de modo minúcioso os Projetos e Memoriais recebidos, informando antes do certame
toda e qúalqúer eventúal impropriedade qúe detectar e, caso na! o se manifeste assúmir, se vencedora da licitaça! o, o
pleno  o; nús  de  súa  execúça!o,  inclúsive  eventúais  alteraço! es  qúe  júlgarem  tecnicamente  necessa� rias,  desde  qúe
aútorizadas pela CONTRATANTE.
7.4.4. Execútar a obra de acordo com o prazo estabelecido neste Edital; 
7.4.5. Manter,  dúrante toda a  execúça!o  do contrato,  em compatibilidade  com as  obrigaço! es  assúmidas,  todas  as
condiço! es de habilitaça! o e qúalificaça!o exigidas na licitaça! o, ale�m daqúelas pertinentes a:  legislaça! o trabalhista. 

8 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1.  Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar
147/2014, as microempresas e empresas de peqúeno porte devera! o apresentar toda a docúmentaça! o exigida para
efeito de comprovaça! o de regúlaridade fiscal, mesmo qúe esta apresente algúma restriça! o.
8.1.1.  Havendo algúma restriça! o na comprovaça!o da regúlaridade fiscal, sera�  assegúrado o prazo de 05 (cinco) dias
ú� teis,  cújo termo inicial  correspondera�  ao momento em qúe o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorroga� veis  por  igúal  perí�odo,  a  crite� rio  da  Administraça! o  Pú� blica,  para  a  regúlarizaça! o  da  docúmentaça! o,
pagamento oú parcelamento do de�bito, e emissa! o de eventúais certido! es negativas oú positivas com efeito de certida! o
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negativa.  Eventúal interposiça! o de recúrso contra a decisa! o qúe declara o vencedor do certame na! o súspendera�  o
prazo súpracitado.

8.2.  A na! o regúlarizaça! o  da docúmentaça! o no prazo previsto no súbitem 8.1.1,  implicara�  decade;ncia do direito a:
contrataça! o, sem prejúí�zo das sanço! es previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de júnho de 1993, sendo facúltado
a:  Administraça! o  convocar para nova sessa! o  pú� blica  os  licitantes  remanescentes,  na ordem de classificaça! o,  para
contrataça! o, oú revogar a licitaça! o.

8.3. Sera�  assegúrada, como crite� rio de desempate, a prefere;ncia de contrataça! o para as microempresas e empresas de
peqúeno porte, entendendo-se por empate aqúelas sitúaço! es em qúe as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de peqúeno porte sejam igúais oú ate�  10% (dez por cento) súperiores a:  proposta mais bem classificada e
desde qúe a melhor oferta inicial na! o seja de úma microempresa oú empresa de peqúeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-a�  da segúinte forma:
8.4.1.  A microempresa  oú  empresa  de  peqúeno  porte  melhor  classificada  podera�  apresentar  proposta  de  preço
inferior a: qúela considerada vencedora do certame, sitúaça! o em qúe sera�  adjúdicado em seú favor o objeto licitado;
8.4.2. Na! o ocorrendo a contrataça! o da microempresa oú empresa de peqúeno porte, na forma do súbitem 8.4.1. sera! o
convocadas as remanescentes qúe porventúra se enqúadrem na hipo� tese do súbitem 8.3, na ordem classificato� ria,
para o exercí�cio do mesmo direito;
8.4.3.  No caso de eqúivale;ncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de peqúeno porte qúe se
encontre no intervalo estabelecido no súbitem acima citado, sera�  realizado sorteio entre elas para qúe se identifiqúe
aqúela qúe primeiro podera�  apresentar melhor oferta.
8.4.4.  Na hipo� tese da na! o contrataça! o  nos termos previstos acima, o objeto licitado sera�  adjúdicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

8.5 Será concedido o benefício de até 10% (dez por cento) do melhor preço válido para as Microempresas -
ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sediadas no município de Tangará da Serra – MT, em atendimento ao
§ 3º do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, inciso I, § 2º do art. 1º do Decreto 8.538/2015, e Art. 4º do
Decreto nº 043/2022;
8.5.1. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sediadas no município de Tangará da Serra
–  MT,  serão beneficiadas  até o  limite  de 10%  (dez  por cento)  do melhor  preço válido,  com o intuito  de
fomentar a economia local, no que tange a renda, geração de empregos e distribuição de riquezas de nosso
município, uma vez que o contribuinte/cidadão local irá participar das receitas públicas utilizadas em seu
próprio benefício, do qual ele é usuário constante de serviços e utilidade públicas prestadas ou postas à sua
disposição,  em  contrapartida  o  município  demanda  por  suprimentos  para  materializar  suas  atividades
finalísticas e dará retorno ao contribuinte,  permanecendo assim os recursos vinculados em nossa cidade,
privilegiando o comércio local.

8.6.  A  microempresa  e  empresa  de  peqúeno  porte  qúe  qúiser  úsúfrúir  dos  benefí�cios  concedidos  pela  Lei
Complementar nº 123/2006, devera�  preencher e apresentar no envelope de habilitaça! o a Declaração constante do
Anexo V deste Edital.
8.6.1. A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios da LC 123/2006, caracteriza o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das
sanções administrativas cabíveis.

9 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1 Decaira�  do direito de pedir esclarecimentos oú impúgnar os termos deste Edital aqúele qúe na! o o fizer até antes
de 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertúra dos envelopes, oú seja, ate�  a: s 16h00 do dia 27/04/2022,
apontando  de  forma  clara  e  objetiva  as  falhas  oú  irregúlaridades  qúe  entende  viciarem  o  mesmo  no  aspecto
súbstancial.
9.1.1.  Os  pedidos  de  esclarecimento,  providências  ou  impugnações  ao  edital,  deverão  ser  protocolados
devidamente instruídos contendo (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), encaminhadas
no seguinte endereço eletrônico:  licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br,  podendo ainda ser  protocolados no
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal  de Tangará da Serra,  localizado na Avenida Brasil  nº
2.351-N, Jardim Europa – Centro, Tel.: (65) 3311-4820, no prazo de até antes de 02 (dias) dias úteis da data
fixada para recebimento das propostas, no horário de atendimento, de segunda a sexta-feira das 08h00  às
11h00 horas e das 13h00 às 16h00, até a data que trata o subitem 9.1.

9.2. Acolhida a impúgnaça! o contra o Edital qúe impliqúe em alteraça! o do mesmo, capaz de afetar a formúlaça!o das
propostas, sera�  designada nova data para a realizaça! o do certame, qúando sera�  novamente públicado pelos mesmos
meios inicialmente divúlgados.
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9.3. A  impúgnaça! o  devera�  ser  dirigida  a:  Comissa! o  Permanente  de  Licitaça! o,  no  Departamento  de  Licitaço! es  do
Múnicí�pio de Tangara�  da Serra do Estado de Mato Grosso.

9.4. A impúgnaça! o feita tempestivamente pela licitante na! o a impedira�  de participar desta Concorre;ncia ate�  o tra; nsito
em júlgado pertinente a:  decisa! o.

9.5. Em qúalqúer ocasia! o antecedente a:  data de entrega das propostas, a CPL podera� , por iniciativa pro� pria oú em
conseqúe;ncia de manifestaça!o oú solicitaça! o de esclarecimento das licitantes,  realizar modificaço! es nos termos do
Edital qúe na! o inflúenciem na elaboraça! o das propostas de preços. Estas modificaço! es sera! o feitas mediante a emissa! o
de errata.

10 - DA FORMA DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

10.1.  Os envelopes contendo a  DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS das empresas
interessadas, devera! o ser apresentados em envelopes opacos, indevassa� veis, fechados com cola, devendo ser vistados
e  carimbados os  seús  fechos,  completamente  endereçados conforme adiante,  devendo  conter  todos os  dados da
empresa, conforme segúe:

10.2. Os  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAÇÃO  PARA  HABILITAÇÃO  e  PROPOSTA  DE  PREÇOS devera! o  ser
entregúes na Sala de Licitaço! es da PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARAN  DA SERRA, no endereço súpracitado, ate�  a: s
08h00 do dia 02 de MAIO de 2022.

11- DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO PROPOSTAS E DE PREÇOS

11.1. A primeira sessa! o pú� blica da CONCORREQ NCIA em refere;ncia dar-se-a�  a: s 08h00 do dia 02 de MAIO de 2022, na
sala de licitaço! es da Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra, no endereço constante do prea; mbúlo.

11.2. Na data,  hora e local indicados, apo� s recebimento dos envelopes, o Presidente da Comissa!o Permanente de
Licitaça! o, dara�  iní�cio, nesta mesma sessa! o, a:  abertúra do primeiro e em segúida do segúndo envelope, observado o
disposto nos incisos I e III do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.

11.3. Os envelopes de HABILITAÇAF O sera! o abertos logo apo� s o te� rmino do prazo para a entrega dos mesmos, em
sessa! o  pú� blica,  da  qúal  sera�  lavrada  ata  circúnstanciada,  mencionando  os  participantes  e  todos  os  dados  qúe
interessarem ao júlgamento desta licitaça! o.

11.4. Expirado  o  hora� rio  para  a  entrega  dos  envelopes,  nenhúm  oútro  docúmento  sera�  aceito  pela  Comissa! o
Permanente de Licitaça!o.

11.5. Os docúmentos retirados do envelope HABILITAÇAF O sera! o rúbricados por todas as licitantes presentes, e pelos
membros da Comissa! o Permanente de Licitaça! o, permitindo-se aos interessados o exame dos mesmos no local.

11.6. Todos  os  docúmentos  exigidos  podera!o  ser  apresentados  em  original  oú  por  qúalqúer  processo  de  co�pia
devidamente aútenticada em carto� rio, oú ainda, públicada em o� rga!o de imprensa oficial, desde qúe perfeitamente legí�veis.
11.6.1. Qúando os docúmentos forem apresentados em fotoco�pia, sem aútenticaça!o passada por tabelia!o de notas, a
licitante devera�  apresentar, na reúnia!o de abertúra dos docúmentos de habilitaça!o, os respectivos originais, a:  Comissa!o de
Licitaça!o qúe, apo�s conferi-los os aútenticara� , se for o caso.
11.6.1.1.  Para efeitos de autenticação de documentos,  o Presidente da CPL, não reconhecerá documentos
apresentados em cópias autenticadas, mas somente documentos originais.

11.7. A  colocaça!o  de  PROPOSTA  DE  PREÇOS  no  invo� lúcro  dos  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇAF O,  acarretara�
aútomaticamente na exclúsa!o da licitante do certame.

11.8. Cada licitante  far-se-a�  presente com apenas úm representante qúe,  múnido de docúmento ha�bil,  sera�  o  ú� nico
admitido a intervir nas fases do procedimento licitato� rio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por súa representada,
devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo Ce�dúla de Identidade. 
11.9. Os  docúmentos  de  habilitaça!o  devera!o  ser  apresentados  preferencialmente,  conforme  a  ordem  deste  Edital,
rúbricados e com númeraça!o de pa�gina no rodape� .
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11.9.1 A licitante qúe, eventúalmente, apresentar os docúmentos de habilitaça!o fora da ordem apresentada por este edital,
bem como sem númeraça!o de pa�gina, podera�  faze; -lo, na presença da Comissa!o de Licitaça!o e dos demais licitantes, na!o
sendo aceita a inclúsa!o de nenhúm oútro docúmento qúe na!o sejam aqúeles ja�  apresentados.

12- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” (ENVELOPE Nº 01)

12.1.  TODAS AS EMPRESAS DEVERAF O APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 01 a docúmentaça! o abaixo, relativa a:
HABILITAÇAF O, conforme artigo 30 e 31, da Lei 8.666/1993, discriminadas a segúir:

a) RELATIVO A HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a.1) Para os Docúmentos Relativos a:  Habilitaça! o Júrí�dica,  as empresas interessadas devera! o apresentar a segúinte
docúmentaça! o:

I- Registro comercial, no caso de empresa individúal;
II- Ato constitútivo, estatúto oú  contrato social e alterações  em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  aço! es,  acompanhado  de  docúmentos  de  eleiça! o  de  seús
administradores;
III- Inscriça!o do ato constitútivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercí�cio.

a.1.1)  A  licitante  que  optar  pela  entrega  das  documentações  relativo  a  habilitação  jurídica  na  fase  de
credenciamento, estará dispensada em apresentar novamente na fase de habilitação.  

b) RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL:
b.1) A docúmentaça! o relativa a:  Regularidade Fiscal consistira�  na apresentaça! o dos segúintes docúmentos:

I- Prova de inscriça! o no Cadastro Nacional de Pessoal Júrí�dica (CNPJ);
II- Prova de inscriça!o no cadastro de contribúintes múnicipal oú estadúal, se hoúver, relativo ao domicí�lio oú sede do
licitante, pertinente ao seú ramo de atividade e compatí�vel com o objeto contratúal;
III-  Prova de regúlaridade para com a Fazenda Federal  (Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais,
Previdenciários e à Dívida Ativa da União),  emitida pelo Ministe� rio da Fazenda, Procúradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal), Consolidada de acordo com Portaria Conjúnta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de
oútúbro de 2014);
IV- Certida! o Negativa de De�bito Fiscal Estadúal, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicí�lio tribúta� rio
da licitante; 
V- Certida! o Negativa de De�bito expedida pela Procúradoria Geral do Estado do domicí�lio tribúta� rio da licitante;
VI - Certida! o de regúlaridade com a Fazenda Múnicipal; 
VII- Prova de Regúlaridade relativa ao Fúndo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF;
VIII- Certida! o Negativa de De�bito Trabalhista emitida pelo Súperior Tribúnal do Trabalho(www.tst.jús.br);

c) RELATIVO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Conforme do Artigo 31, da Lei 8666/93;

c.1) A Qúalificaça!o Econo; mico-Financeira sera�  demonstrada atrave�s da comprovaça! o do capital mí�nimo oú o valor do
patrimo; nio lí�qúido, no percentual de 10% (dez por cento) do valor estimado para o item, nas segúintes formas:

I. Balanço  patrimonial  oú  demonstraço! es  conta� beis  do  ú� ltimo  exercí�cio  social,  qúe  comprovem  a  boa  sitúaça!o
financeira da empresa, vedada a súa súbstitúiça! o por balancetes oú balanços proviso� rios, podendo ser atúalizados por
í�ndices oficiais qúando encerrado ha�  mais de 3 (tre; s) meses da data de apresentaça! o da proposta;

II. Em se tratando de microempresas e empresas de peqúeno porte,  optantes  do SIMPLES NACIONAL,  cabera�  ao
licitante  demonstrar  atrave�s  de  í�ndices  a  súa  boa  sitúaça! o  financeira,  conforme  disposto  na  Lei  Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014,  devidamente assinado pelo contador com o número de
registro do CRC.

III.  CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo Carto� rio Distribúidor da
sede da pessoa júrí�dica licitante,  com data de, no ma� ximo,  90 (noventa) dias anteriores a:  abertúra do certame
licitato� rio, exceto se hoúver prazo de validade fixada na respectiva certida! o;

d) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

d.1)  Prova de Inscrição ou Registro  da  Licitante e  do  Responsável Técnico,  júnto ao  CREA, va� lidas na data da
apresentaça! o da proposta;

d.1.1  A Licitante deverá apresentar sua certidão jurídica de mesmo conselho que o seu responsável técnico
pertencer.
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e) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO–PROFISSIONAL (conforme Termo de Referência):

e.1) Comprovação de capacitação técnico-profissional  através da apresentação de Atestado de Capacidade
Técnica do profissional, para desempenho pertinen  te ao objeto licitado   e compatí�vel em caracterí�sticas com o objeto
da licitaça! o, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente CREA.

I - A capacitaça! o te� cnico-profissional deve ser comprovada atrave�s de docúmentos qúe comprovem qúe a licitante
conta com fúnciona� rio (atrave�s de CTPS, Registro de Empregados oú Contrato Particúlar de Prestaça! o de Serviços, OU
a comprovaça! o da “vincúlaça!o dos profissionais ao Licitante”, podera�  ser feita por meio de Termo de Compromisso
(Anexo  XVIII),  o  qúal,  “DEVERAN  TER  CARAN TER  DE  COMPROMISSO  FUTURO”,  ficando  o(s)  profissional(is)
comprometido(s) com a execúça! o do objeto licitado caso o Licitante se sagre vencedor deste certame”), apresentando
profissional de ní�vel súperior, por exemplo: Engenheiro Eletricista, oú oútro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de capacidade te� cnica (no mí�nimo 01 atestado, podendo ser em maior nú� mero, ao
crite� rio  da licitante  para  comprovar  o  desempenho te� cnico)  devidamente reconhecido pela  entidade  profissional
competente CREA, por execúça! o de obras oú serviços de caracterí�sticas semelhantes e de complexidade ao objeto
licitado, emitido por pessoa júrí�dica de direito pú� blico oú privado (no caso de ser privado devera�  ser com firma
reconhecido do emitente);

II  - Para  fins  de  comprovaça!o  de  capacitaça! o  te� cnico-profissional,  a empresa  licitante  podera�  apresentar  tantos
atestados qúantos júlgar necessa� rio, desde qúe, de profissionais pertencentes ao seú qúadro oú qúe comprovem o seú
ví�ncúlo com a empresa;

III  - O(s)  atestado(s)  devera� (a! o)  possúir  informaço! es  súficientes  para  qúalificar  as  obras  execútadas,  bem  como
possibilitar aferir súa veracidade júnto ao(s) emitente(s) do(s) docúmento(s);

IV - No(s) atestado(s) devera� (a! o) constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) a:  qúe destinem-se a formaça! o da prova
de capacitaça! o te� cnico - profissional;

V - Na! o sera! o aceitas   Certidões de Acervo Técnico  , somente   Atestados de Capacidade Técnica   reconhecidos pela  
entidade competente e acompanhados das planilhas com detalhamento dos itens execútados.

VI - As planilhas com detalhamento dos itens execútados sera! o dispensadas de apresentaça! o, desde qúe no escopo do
Atestado de Capacidade Te�cnica apresentado, esteja claramente definido o objeto e passí�vel de ana� lise e aferiça!o da
capacitaça! o te� cnica exigida.

VII - A empresa licitante devera�  apresentar úm profissional de engenharia (engenheiro civil oú arqúiteto) atrave�s de
declaraça! o  onde  indica qúe o  mesmo  sera�  responsa� vel  pela  execúça! o  dos  serviços  de fúndaço! es,  montagem  das
estrútúras meta� licas,  escavaça! o de valetas e execúça!o  de súpra estrútúra dos abrigos.  Esta declaraça! o  devera�  ser
assinada pelo engenheiro civil oú arqúiteto assúmindo o compromisso de contrataça! o fútúra para a execúça! o dos
serviços,  e  júnto  com  a  declaraça! o  devera�  ser  apresentado  úm  atestado  devidamente  registrado  na  entidade
competente, comprovando o solicitado neste item. Observar qúe para o caso de indicaça! o arqúiteto, a empresa devera�
estar registrada no respectivo conselho do profissional, o Conselho de Arqúitetúra e Urbanismo - CAU.

f) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL (conforme Termo de Referência):

f.1)  Comprovação de capacitação técnico-operacional através da apresentação de Atestado de Capacidade
Técnica da Licitante, para desempenho pertinente ao objeto licitado e compatí�vel em caracterí�sticas com o objeto da
licitaça!  o  , devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (CREA/CAU).

I  - Para  fins  de  comprovaça!o  de  capacitaça! o  te� cnico-operacional,  a  empresa  licitante  podera�  apresentar  tantos
atestados qúantos júlgar necessa� rio;

II  - O(s)  atestado(s)  devera� (a! o)  possúir  informaço! es  súficientes  para  qúalificar  as  obras  execútadas,  bem  como
possibilitar aferir súa veracidade júnto ao(s) emitente(s) do(s) docúmento(s);

f.2) As empresas licitantes devera! o apresentar no mí�nimo 01(úm) Atestado de Capacidade Operacional de execúça! o
de instalaça! o em energia fotovoltaica compatí�vel em graú e semelhança com o objeto licitado devidamente registrado
no CREA, de forma isolada e na!o somato� ria, conforme segúe:

a) Instalaça! o de sistema de gerador de energia solar fotovoltaico conectado a:  rede, com pote;ncia mí�nima de   76  
kWp em úma ú� nica solúça! o;

Jústificativa: Na  Micro úsina de energia solar o sistema fotovoltaico tem úma pote;ncia de ate�  75KWp e na
Miniúsina de energia solar o sistema fotovoltaico possúi úma  pote;ncia entre 76KWp a 5 MWp. Considerando
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qúe o objeto da licitaça!o e�  a geraça! o de miniúsinas, a pote;ncia mí�nima a ser considerada no atestado sera�  a
mí�nima de súa classificaça! o, oú seja, 76KWp.

b) Atestados de incorporaça! o oú obras em qúe o licitante foi o cliente, na! o atendera! o a este edital;

c)  A  avaliaça!o  qúe  instrúi  o  júlgamento  do  atestado,  consiste  em  ana� lise  úm  a  úm,  na! o  se  admitindo  o
somato� rio deles;

d) Cada licitante devera�  apresentar júnto com a súa proposta de preço a marca, o modelo e os cata� logos /
folder  /  manúal  das  placas  solares,  inversores,  transformador  isolador  rebaixador,  comprovando  as
especificaço! es te� cnicas mí�nimas exigidas neste termo e seús anexos, sob pena de desclassificaça! o.

e) A contratante efetúara�  úma ana� lise te� cnica com base nos cata� logos/folders dos principais eqúipamentos
apresentados na proposta de preço, caso constatado qúe os cata� logos oú manúais oú folders na! o atendam ao
objeto, a proposta sera�  desclassificada.

12.2 Declaração de indicação do responsável técnico;
12.2.1) - A licitante devera�  elaborar Declaraça!o INDICANDO e DECLARANDO qúe o profissional, responsa� vel te� cnico
indicado, se compromete em acompanhar e estara�  disponí�vel para a execúça! o completa do objeto licitado,  assinada
pelo:

a.1)   representante legal da empresa quando o responsável técnico já inscrito na certidão de pessoa jurídica  ;

a.2) representante  legal  da empresa  e  responsável  técnico  quando o vínculo  se  apresentar  somente no contrato de
prestação de serviço.

12.3 Declaração  de  Responsabilidade  pela  Execução  da  Obra: ter  cie;ncia  da  inteira  responsabilidade  desta
Contratada  pela  solidez  e  segúrança  da  obra,  objeto  da  presente  licitaça! o,  dúrante  o  prazo  de  05  (cinco)  anos,
contados a partir da data da conclúsa! o das mesmas, em conformidade com o art. 618, do Co� digo Civil Brasileiro (Lei nº
10.406/02),  ficando responsa� vel,  neste perí�odo,  por reparar,  corrigir,  remover,  reconstrúir  oú súbstitúir,  as  súas
expensas, no total oú em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez qúe forem apontados ví�cios oú irregúlaridade
pelo múnicí�pio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado, assinada pelo representante legal
da empresa (Anexo XIV);

12.4 Declaração para Termo Aditivo Contratual: ter cie;ncia qúe para qúalqúer Termo Aditivo Contratúal, as obras
oú  os  serviços  de  engenharia  solicitados  no  aditivo  na! o  podera! o  ser  execútados  sem  qúe  esteja  formalizado
contratúalmente com a Administraça! o, admitindo-se a paralisaça! o tempora� ria da obra, caso esta na!o possa evolúir
sem os acre� scimos solicitados, assinada pelo representante legal da empresa (Anexo XV);

12.5 Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que possui disponibilidade de pessoal , para a
realizaça! o do objeto da licitaça! o,  com o compromisso formal da mesma, caso seja vencedora se responsabilizara�
pela execúça!o do Contrato, modelo (anexo IX);

12.6 Declaração de que a Licitante, atrave�s de seú representante legal, visitou o local das obras, recebeu todos os
documentos constantes  do Edital,  e tomoú conhecimento de todas as informaço! es e das condiço! es locais para o
cúmprimento  das  obrigaço! es,  objeto  da  licitaça!o,  inteirando-se  das  condiço! es  te� cnicas  e  da  complexidade  dos
mesmos, subscrita pelo representante legal da empresa (Anexo VI);
12.6.1 A vistoria pre�via e�  de cara� ter facúltativo e podera�  ser realizada ate�  a data anterior a da abertúra do certame e,
para fins de cúmprimento do disposto na alí�nea “V”, o múnicí�pio de Tangara�  da Serra, coloca-se a:  disposiça! o para
visitas ao local da obra, mediante pre�vio agendamento júnto a Sec. Mún. de Coordenaça! o e Planejamento, pelo telefone
(65) 3311-4864, no hora� rio das 08h00 a: s 11h00 e das 13h00 a: s 16h00. 
12.6.2  O  pedido  de  agendamento  da  visita,  podera�  ser  enviado  ao  e-mail  da  LICITAÇAF O:
licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br e  confirmado atrave�s  do telefone:  (65) 3311-4820 e  devera�  ser realizada por
representante legal da empresa, múnido de docúmento qúe o indiqúe como tal, inclúsive, para se inteirar de todas as
informaço! es  qúe  júlgarem  necessa� rias  para  formúlaça! o  das  súas  respectivas  propostas,  dúrante  o  hora� rio  acima
citado.
12.6.3 A aúse;ncia do ATESTADO DE VISITA TEN CNICA na!o acarretara�  a desclassificaça! o e/oú inabilitaça! o da licitante.
A  Declaraça! o  de qúe a  Licitante  tomoú conhecimento do edital  e  todas  as  informaço! es para o cúmprimento das
obrigaço! es do objeto da licitaça! o, inteirando-se das condiço! es te� cnicas e da complexidade dos mesmos, conforme
anexo V deste edital, e�  súficiente para qúe a empresa declare qúe esta�  ciente da complexidade da obra em qúesta! o, e
assúma as obrigaço! es caso seja vencedora do certame.
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12.7 Declaração de operacionalidade dos equipamentos, qúe sera! o útilizados eqúipamentos, abaixo indicados, em
perfeitas  condiço! es  de operacionalidade,  disponí�veis  para  serem útilizados  na  execúça! o  do objeto  licitado e  qúe
atendam a demanda e especificaço! es te� cnicas exigidas para os serviços. (Anexo VIII);

12.08 Para fins de cumprimento do disposto na alínea “12.6.2”, o município de Tangará da Serra, coloca-se à
disposição para visitas ao local da obra, mediante prévio agendamento junto a Sec. Mun. de Educação, pelo
telefone (065) 3311-4800, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

g)    OUTRAS COMPROVAÇÕES  
g.1) Para fins de habilitaça! o, as empresas devera! o apresentar ainda, os docúmentos relacionados abaixo,  conforme do
artigo 27 a 31, da lei 8666/93:

I -  Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 32, § 2º, da
Lei 8.666/93, firmada por seú representante legal,  (anexo II);
II -  Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constitúiça! o
Federal, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, firmada por seú representante legal,  ( anexo III); 

III  -  Declaração da própria empresa que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da
contratante exercendo fúnço! es de gere;ncia, administraça! o oú tomada de decisa! o, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei
8.666/93, firmada por seú representante legal, (anexo IV);

IV- Declaração, ME ou EPP, quanto ao interesse nos benefícios contidos na Lei 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, para efeitos de licitaça! o, qúando e no qúe coúber (anexo V).

12.09. Como condiça! o  pre�via  ao exame da docúmentaça! o  de habilitaça! o  do licitante,  a Comissa! o  Permanente de
Licitaça! o, verificara�  o eventúal descúmprimento das condiço! es de participaça! o, especialmente, qúanto a:  existe;ncia de
sança!o qúe impeça a participaça! o no certame oú fútúra contrataça! o, mediante a consúlta aos segúintes cadastros:

a) Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inido; neas  e  Súspensas  -  CEIS,  mantido  pela  Controladoria-  Geral  da  Unia! o
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro  Nacional  de  Condenaço! es  Cí�veis  por  Atos  de  Improbidade  Administrativa,  mantido  pelo  Conselho
Nacional de Jústiça (www.cnj.jús.br/improbidade_adm_reqúerido.php);

c) A consúlta aos cadastros sera�  realizada em nome da empresa licitante e tambe�m de seú so� cio majorita� rio, por
força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, qúe preve; , dentre as sanço! es impostas ao responsa� vel pela pra� tica do
ato de improbidade administrativa, a proibiça! o de contratar com o Poder Pú� blico, inclúsive, por interme�dio de
pessoa júrí�dica da qúal seja so� cio majorita� rio;

d) Constatada a existe;ncia de sança! o, a Comissa!o Permanente de Licitaça!o, repútara�  o licitante inabilitado, por falta
de condiça!o de participaça! o;

e) Na! o ocorrendo inabilitaça! o  a docúmentaça! o de habilitaça! o  dos licitantes enta! o sera�  verificada, conforme item
pro� prio deste edital.

12.10. Os  documentos  exigidos,  conforme  o  artigo  32,  da  Lei  8.666/1993,  deverão  ser  apresentados  em
original  ou  publicação  em órgão da imprensa oficial  ou por  qualquer processo de  cópia  autenticada em
cartório competente ou pelo Presidente ou por servidor da Equipe de Apoio. Quando a Licitante optar por
autenticar sua documentação no Município de Tangará da Serra-MT, deverá fazê-lo durante a sessão pública
da licitação e mediante apresentação do documento original.

12.11. Os docúmentos qúe na! o tiverem prazo de validade estabelecido pelo o� rga! o expedidor somente sera! o va� lidos
desde  qúe  tenham  sido  expedidos,  no  ma�ximo,  dentro  dos  90  (noventa)  dias  anteriores  a:  data  fixada  para  o
recebimento dos envelopes.

12.12. A  regúlaridade  fiscal  da  microempresa  e  da  empresa  de  peqúeno  porte,  so�  sera�  exigida  para  efeito  de
contrataça! o, qúe se dara�  com a emissa! o da nota de empenho e/oú assinatúra do contrato,  mas a mesma deverá
apresentar  toda  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  da  regularidade  fiscal  na  fase  de
habilitação, mesmo que esta apresente restrição.

12.13. À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período,  a  requerimento  da  interessada  e  a  critério  da  Administração  Pública,  para  regularização  da
documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito  e  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou
positivas com efeito de certidão negativa.

12.14. Os docúmentos emitidos via internet, dispensam aútenticaça! o, desde qúe estejam dentro do prazo de validade,
e ainda,  se apresentados em seú original,  ficando a crite� rio do ON rga! o  licitante  a comprovaça! o  da veracidade dos
mesmos.
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12.15. Na! o  sera! o  aceitos “protocolos de entrega”  oú “solicitaça!o  de docúmento” em súbstitúiça!o  aos docúmentos
reqúeridos no Edital e seús Anexos.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1. Na ana� lise da docúmentaça! o, o Presidente da CPL podera� , a seú crite� rio, solicitar o assessoramento júrí�dico e
assessoramento te� cnico de profissionais especializados.

13.2. A docúmentaça! o constante nos súbitens 12.1, inciso “III” (Certida! o Conjúnta Receita Federal), “IV” (Certida! o de
regúlaridade com a Fazenda Estadúal); “VI” (Certida! o de regúlaridade com a Fazenda Múnicipal); “VII” (Contribúiço! es
Previdencia� rias);  “VIII”  (FGTS)  e  “IX”  (Certida! o  Negativa  de De�bitos  Trabalhistas  perante a  Jústiça  do Trabalho),
passí�veis de obtença! o pelos meios eletro; nicos, cújo prazo de validade esteja vencido, a CPL fara�  a verificaça! o no site
oficial do respectivo o� rga! o e, se comprovada a regúlaridade fiscal, sera�  júntado aos aútos o respectivo docúmento. 
13.2.1. A Administraça!o na! o se responsabilizara�  pela eventúal indisponibilidade dos meios eletro; nicos, no momento
da  verificaça! o.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  na! o  sendo  apresentados  os  docúmentos  alcançados  pela
verificaça! o,  a  licitante  podera�  reqúerer  o  prazo  disposto  no  art.  42  e  43  da  lei  123/2006,  alterada  pela  Lei
Complementar 147/2014, qúe se refere ao enqúadramento das empresas ME e EPP. 

13.3. Sob pena de inabilitaça! o,  o CNPJ indicado na proposta,  bem como todos os docúmentos apresentados para
habilitaça! o no certame, devera�  ser do mesmo estabelecimento da licitante qúe efetivamente ira�  fornecer o objeto da
presente licitaça!o.
13.3.1. Todos os docúmentos da habilitaça! o, constantes no Edital, devera! o se referir a úm determinado local (seja
sede, oú domicí�lio), cabendo ao licitante eleger com qúal deles ira�  concorrer. 
13.3.2. Se a licitante for a matriz, todos os docúmentos devera! o estar em nome da matriz, se a licitante for a filial,
todos  os  docúmentos  devera! o  estar  em  nome  da  filial,  exceto  aqúeles  docúmentos  qúe,  pela  pro� pria  natúreza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.4. Para os  fins  desta  licitaça! o,  considera-se  SEDE a matriz  oú o ú� nico estabelecimento comercial  da empresa
licitante. Sera�  considerado DOMICINLIO a únidade oú filial da empresa licitante.

13.5. Os docúmentos emitidos via internet, dispensam aútenticaça! o, desde qúe estejam dentro do prazo de validade, e
ainda,  se  apresentados  em  seú  original;  ficando  a  crite� rio  do  ON rga! o  licitante  a  comprovaça!o  da  veracidade  dos
mesmos.

14 - DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” (ENVELOPE 2)

14.1. As licitantes devem levar em consideraça! o, na elaboraça! o de súa proposta de preços, qúe a satisfaça! o do objeto
desta licitaça! o fica condicionada a:  emissa! o de “Nota de Empenho” pelo Município de Tangará da Serra-MT, sendo
qúe, para isso, a licitante e�  a responsa� vel ú� nica por todas as despesas de transporte, tribútos e qúaisqúer oútras qúe
recaí�rem sobre o objeto, inclúsive as posteriores advindas da execúça! o do objeto desta licitaça! o.

14.2. A  proposta devera�  ser redigida em 01 (úma) via,  contendo discriminação do objeto, que apresente com
precisão  as  especificações  dos    serviços  ofertados,  prazo  de  execução,  valor  unitário  e  total  com  preços  
expressos em moeda corrente nacional, útilizando apenas dúas casas decimais, em algarismo e por extenso; conter,
de forma clara e ineqúí�voca, as especificaço! es detalhadas do objeto proposto na conformidade com o edital seús
anexos,  e demais especificaço! es qúe permitam aferir com precisa! o o solicitado em Edital, estando impressa em papel
timbrado oú editorada por compútador, em lí�ngúa portúgúesa, salvo qúanto a: s expresso! es te� cnicas de úso corrente,
redigida com clareza, sem emendas, rasúras, acre� scimos oú entrelinhas, datada, assinada e rúbricadas todas as folhas
pelo representante legal da proponente, apresentando, ainda, a indicaça!o do nú� mero desta concorre;ncia, dia e hora de
súa realizaça! o, contendo ainda o qúe segúe:

14.3. A proponente devera�  indicar a Raza!o Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletro; nico (e-
mail), mencionando ainda o Banco, nú� mero da Conta-Corrente e da Age;ncia no qúal sera! o depositados os pagamentos
se a licitante sagrar-se vencedora do certame.

14.4. O prazo de validade da proposta devera�  ser de no mí�nimo 60 (sessenta) dias, contados da abertúra da sessa! o.
Caso o prazo de que trata este subitem não esteja expressamente indicado na proposta, esta será entendida
como válida por 60 (sessenta) dias.
14.4.1. Se, por motivo de força maior, a adjúdicaça!o na! o púder ocorrer dentro do perí�odo de validade da proposta, oú
seja,  60 (sessenta)  dias,  e  caso persista  o interesse do Múnicí�pio  de Tangara�  da Serra-MT,  podera�  ser  solicitada
prorrogaça! o geral da validade acima referida, por igúal prazo, no mí�nimo.

14.5. Declaraça! o de qúe no preço proposto para a execúça! o dos serviços, de acordo com os projetos e especificaço! es
qúe fazem parte integrante deste Edital, ja�  esta! o inclúsas todas e qúaisqúer despesas com materiais, eqúipamentos e
ferramentas,  ma! o de obra, encargos trabalhistas,  encargos sociais,  taxas devidas a o� rga! os pú� blicos, emolúmentos,
enfim, qúaisqúer despesas necessa� rias para a realizaça! o dos serviços,
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14.6. Planilhas  orçamentárias  detalhadas,  devidamente  preenchidas,  contendo  únidades,  qúantidades,  preços
únita� rios e totais dos itens qúe compo! em o serviço,  elaborada e assinada pelo responsa� vel te� cnico  (engenheiro oú
arqúiteto registrados no Sistema CREA/CAU e pelo representante legal da licitante.

a) Se a empresa desejar, podera�  útilizar-se da tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesqúisa de Cústo e INndices da
Constrúça! o Civil – e agregar os valores fornecidos por ela em súas composiço! es de preços. Neste caso, devera�
informar no cabeçalho da proposta de preço o me;s de refere;ncia útilizado, sendo qúe a localidade devera�  ser a
cidade de Cúiaba� .

b) Para os itens de serviço útilizados da tabela Sinapi na! o sera�  necessa� rio apresentaça!o da composiça! o analí�tica
dos preços, ja�  qúe estas sa! o disponí�veis a:  consúlta pú� blica atrave�s do endereço eletro; nico www.caixa.gov.br; 

c) Todas  as  composições  que  não  forem  equivalentes  às  da  tabela  Sinapi  deverão  ser  detalhadas
analiticamente e apresentadas junto com a proposta de preços; As composiço! es analí�ticas sera! o constitúí�das
pela especificaça! o do serviço a ser execútado, súa únidade de medida e a identificaça! o dos componentes a serem
útilizados, oú seja, insúmos (materiais, ma! o-de-obra e eqúipamentos) necessa� rios a:  súa execúça! o, associados a: s
respectivas únidades e coeficientes de consúmo, para execútar úma qúantidade únita� ria do serviço.

d) Deverá ser anexado junto a proposta de preços, para o caso das composições próprias cujos insumos
não são originários da tabela SINAPI, cotação de preços elaborados pelas empresas fornecedoras onde o
mesmo deverá constar o seu timbre e CNPJ.     

14.7.  Planilha  de  Composição  do  BDI,  com  a  composiça! o  dos  itens  de  acordo  com  as  normativas  do  o� rga! o
financiador e do gerenciador do recúrso, elaborada e assinada pelo representante legal e/oú responsa� vel te� cnico;

1) As empresas qúe optarem pela tribútaça! o súbstitútiva da Contribúiça! o Previdencia� ria sobre a Receita Brúta
(CPRB=0,0%)  apresentara! o  em  súas  composiço! es  o  BDI  SEM  DESONERAÇAF O. Caso  contra� rio,  esta! o  sújeitas
aútomaticamente ao novo percentúal de CPRB=4,5%, conforme artigo 7º da Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015,
onde o BDI apresentado sera�  o BDI COM DESONERAÇAF O.

2) As empresas devera! o observar o tipo de BDI proposto pela Licitaça! o, pois os serviços qúe compo! e a planilha
orçamenta� ria acompanhara! o o modelo súgerido, com oú sem desoneraça!o. Se os licitantes optarem por útilizar os
preços da tabela SINAPI, devera! o apresentar em súas composiço! es a diferenciaça!o qúe lhe cabera� ,  conforme o
modelo de BDI escolhido.

14.8. Cronograma físico-financeiro, com periodicidade, adeqúado ao prazo de execúça!o estabelecido neste edital.

14.9. A proponente adjúdicada obriga-se a garantir qúe os serviços objeto deste edital sera! o fornecidos de acordo
com as especificaço! es definidas na proposta, respeitando o estabelecido no Edital e isentos de defeitos.

14.10.  No preço ofertado  devera! o  estar  inclúí�das  todas  as  despesas  qúe  incidam  oú venham  a incidir  sobre  os
serviços,  tais  como,  materiais,  eqúipamentos,  ma!o de obra, encargos sociais, transportes,  ferramentas,  eqúipamentos
aúxiliares, instalaço!es, segúros e demais encargos necessa� rios a:  perfeita execúça!o das obras,  sem inclúsa! o de qúalqúer
encargo  financeiro  oú  previsa! o  inflaciona� ria,  legais  e/oú  adicionais,  incidentes  sobre  a  execúça! o  do  objeto,  na! o
cabendo a:  Múnicipalidade, nenhúm cústo adicional;

14.11. As propostas qúe atenderem os reqúisitos do Edital e seús Anexos sera!o verificadas qúanto a erros, os qúais
podera! o ser corrigidos pela CPL, da segúinte forma:

a) discrepa; ncia entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcriça!o das qúantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-se a qúantidade e o preço
total;
c)  erro  de  múltiplicaça! o  do  preço  únita� rio  pela  qúantidade  correspondente,  mantém-se  o  preço  unitário  e  a
quantidade, retificando o preço total;
d) erro de adiça! o, mante;m-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.

14.12.  O  valor  total  da  proposta  podera�  ser  ajústado/retificado  pela  Comissa! o  Permanente  de  Licitaça! o,  em
conformidade com os procedimentos acima para correça! o de erros. O valor resúltante constitúira�  o total da proposta.

14.13.  Poderão  ser  inseridas  correções/anotações  para  esclarecimentos  da  proposta,  desde  que  não
configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação
nos seus termos originais quanto ao mérito.

14.14.  Qúaisqúer tribútos, cústos e despesas diretos oú indiretos omitidos na proposta oú incorretamente cotados
sera! o considerados como inclúsos nos preços, na! o sendo aceitos pleitos de acre�scimos a esse a:  qúalqúer tí�túlo.
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14.15. Verificando-se no cúrso da ana� lise das propostas o descúmprimento de qúalqúer reqúisito exigido neste edital
e seús anexos, e desde qúe na! o se possa útilizar o disposto no  item 14  se enqúadrando como erro súbstancial, a
proposta sera�  desclassificada.

14.16.  A  CPL  podera� ,  caso  júlgúe  necessa� rio,  solicitar  maiores  esclarecimentos  sobre  a  composiça! o  dos  preços
propostos;

14.17 Considerar-se-a�  qúe  os  preços  fixados  pelo  licitante  sa! o  completos  e  súficientes  para  assegúrar  a  jústa
remúneraça! o de todas as etapas das obras, da útilizaça! o dos eqúipamentos e da aqúisiça! o de materiais. Considerar-se-
a� , assim, qúe a na! o indicaça! o no conjúnto de composiço! es de cústos únita� rios de qúalqúer insúmo oú componente
necessa� rio  para a  execúça! o  das  obras  conforme projetado significa  tacitamente  qúe seú cústo  esta�  dilúí�do  pelos
demais  itens  componentes  dos  cústos  únita� rios,  itens  estes  júlgados  necessa� rios  e  súficientes,  e  na! o  ensejara! o
qúalqúer alteraça! o contratúal sob esta alegaça! o.

14.18. Sera! o desclassificadas as propostas qúe:
14.18.1. Contiver ví�cios oú ilegalidades, for omissa oú apresentar irregúlaridades, oú defeitos capazes de dificúltar o
júlgamento;
14.18.2. Estiver em desacordo com qúalqúer das exige;ncias do presente Edital e seús anexos e na! o apresentar as
especificaço! es te� cnicas exigidas pelo Projeto Ba�sico:
14.18.3. Contiver  oferta  de  vantagens  na!o  previstas  no  edital,  inclúsive  financiamentos  súbsidiados  oú  a  fúndo
perdido, oú apresentar preço oú vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
14.18.4. Contiverem cla�úsúlas de antecipaça!o de pagamento;
14.18.5. Apresentar preços únita�rios oú preço global súperiores a:qúeles constantes da planilha orçamenta� ria elaborada
pela Administraça!o;
14.18.6. Apresentar preços únita� rios oú globais simbo� licos, irriso� rios oú de valor zero, incompatí�veis com os preços dos
insúmos e sala�rios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto qúando se referirem a materiais e instalaço!es
de propriedade do pro� prio licitante, para os qúais ele renúncie a parcela oú a:  totalidade da remúneraça!o;
14.18.7. Apresentar preços manifestamente inexeqúí�veis, assim, considerados aqúeles qúe na!o venham a ter demonstrada
súa viabilidade, atrave�s de docúmentaça!o qúe comprove qúe os cústos dos insúmos sa!o coerentes com os de mercado e
qúe os coeficientes de prodútividade sa!o compatí�veis com a execúça!o do objeto do contrato; (nessa sitúaça!o, sera�  facúltado
ao licitante o prazo de 24 (vinte e qúatro) horas, para comprovar a viabilidade dos preços constantes em súa proposta,
conforme para;metros do artigo 48, inciso II, da Lei 8.666, de 1993, sob pena de desclassificaça!o);
14.18.8. Apresentar na composiça!o de seús preços Taxa de Encargos Sociais oú Taxa de BDI inverossí�mil;  cústos de
insúmos em desacordo com os preços de mercado; Qúantitativos de ma!o de obra, materiais oú eqúipamentos insúficientes
para compor a únidade de serviços.

14.19.  A simples participação neste certame implica em:
14.19.1. Plena aceitaça! o, por parte da licitante, das condiço! es estabelecidas neste Edital e seús Anexos, bem como no
dever de cúmpri-las,  correndo por conta das empresas interessadas todos os cústos decorrentes da elaboraça!o  e
apresentaça! o de súas propostas, na! o sendo devida nenhúma indenizaça! o a: s licitantes pela realizaça!o de tais atos;
14.19.2. A proposta da licitante devera�  ser elaborada levando-se em consideraça!o de qúe a obra devera�  ser entregúe
completa e em perfeitas condiço!es de úso;
14.19.3.  Comprometimento  da  empresa  vencedora  em  execútar  os  serviços,  objeto  desta  licitaça! o  em  total
conformidade com as especificaço! es do Edital e seús anexos;

15 - DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E DO JULGAMENTO

15.1.  O presente processo licitato� rio sera�  júlgado pela Comissa!o  Permanente de Licitaça!o do Múnicí�pio de Tangara�  da
Serra, qúe sera�  súbsidiada pela Eqúipe Te�cnica nomeada atrave�s de Portaria, designada para esse fim, da forma como
adiante estabelecido:

1.ª Fase - Julgamento da Habilitação das licitantes
2.ª Fase - Julgamento da Proposta Comercial das licitantes habilitadas

15.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:
15.2.1. Recebidos os envelopes, conclúí�do o credenciamento das licitantes e examinada a regúlaridade qúanto a forma
de apresentaça! o dos envelopes de docúmentaça! o de habilitaça! o e proposta de preços, sera! o primeiramente vistados
pelos membros da Comissa!o de Licitaça! o e em segúida pelos representantes de todas as empresas.
15.2.2.  Conclúí�do  os  vistos,  sob  a  ordem  do  Presidente  da  CPL,  sera! o  abertos  os  envelopes  de  docúmentos  de
habilitaça! o  cújo  conteú� do  sera�  analisado  e  vistado  pelos  membros  da  CPL  e  em  segúida  pelos  representantes
credenciados.
15.2.3. A CPL, a seú crite� rio, podera�  júlgar a docúmentaça! o apresentada oú adiar súa decisa! o, segúndo convenie;ncia e
oportúnidade dos serviços, devendo, neste caso, as licitantes serem regúlarmente informadas do resúltado.
15.2.4.  As licitantes qúe atenderem as condiço! es estabelecidas no edital e tiverem seús docúmentos considerados
regúlares sera! o habilitadas e as qúe na! o apresentarem regúlaridade com o edital, sera! o inabilitadas.
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15.2.5.  Havendo renú� ncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, ao direito de interpor recúrso
administrativo contra as deciso! es tomadas na fase de habilitaça! o, a sessa! o prossegúira�  com a abertúra dos envelopes
de proposta de preços.
15.2.6. Na! o havendo renú� ncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, ao direito de interpor recúrso
administrativo contra as deciso! es tomadas na fase de habilitaça! o, abrir-se-a�  o prazo regúlamentar para interposiça!o
de recúrso administrativo.
15.2.7. A CPL podera� , a seú crite� rio, súspender a sessa! o para ana� lise dos docúmentos apresentados pelos licitantes oú
realizar dilige;ncia qúe júlgar necessa� ria.
15.2.8. Se todas as licitantes estiverem representadas, o iní�cio da contagem do prazo de interposiça! o  de recúrso
administrativo  dar-se-a�  a  partir  da  lavratúra  da  ata  da  sessa! o  pú� blica,  desde  qúe  anúnciado  o  resúltado  aos
representantes, caso contra� rio, a contagem desse prazo iniciar-se-a�  com a públicaça! o no site do múnicí�pio de Tangara�
da Serra, veicúlaça!o na AMM e TCE/MT.
15.2.9. Resolvido o júlgamento de habilitaça! o, inclúsive decorridos os prazos regúlamentares para a interposiça! o de
recúrsos eventúalmente interpostos, oú a desiste;ncia expressa oú na! o havendo qúaisqúer oútros impedimentos em
relaça! o a:  habilitaça! o, sera! o devolvidos os envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, e sera�  iniciada a segúnda fase, em qúe a CPL processara�  a abertúra do “ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE
PREÇO” das Licitantes habilitadas.
15.2.10.  Em  caso de haver  a  interposiça! o  de recúrsos,  oú  na! o  haver  condiço! es  legais  de abrir  os  envelopes  de
propostas  na mesma  sessa!o,  a  CPL marcara�  nova  data,  em  momento  oportúno,  para  abertúra  dos  envelopes  de
propostas, comúnicando os interessados por meio eletro; nico (e-mail) informados pelos representantes em sessa!o,
sendo de súa responsabilidade a correta informaça!o.

15.3. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
15.3.1.  Abertos os envelopes de proposta de preços, sera�  analisado o seú conteú� do, em consona; ncia com o disposto
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 1993 e classificar-se-a!o, em ordem crescente de valores, as propostas qúe atenderem
as condiço! es do edital e seús anexos.
15.3.2. Analisadas  as  propostas  apresentadas  a  classificaça!o  final  dar-se-a�  pela  ordem  crescente  dos  preços,
observando-se, qúando aplica� vel, a Lei Complementar nº 123/2006, atúalizada pela Lei Complementar 14/2014;
15.3.3.  No caso de empate,  o crite� rio de desempate sera�  por sorteio  com a presença dos membros da Comissa! o
Permanente de Licitaça!o e dos Licitantes empatados, em dia e hora� rio a ser fixado pela Comissa! o Permanente de
Licitaça! o oú na pro� pria sessa! o, depois de obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º da Lei Federal 8.666/93.
15.3.4. A ana� lise das propostas pela CPL sera�  súbsidiada pela Eqúipe Te�cnica nomeada atrave�s de Portaria, designada
para esse fim, e ainda, pela Assessoria Júrí�dica do múnicí�pio e visara�  ao atendimento das condiço! es estabelecidas neste
Edital e seús anexos.
15.3.5.  As  licitantes  qúe  atenderem  as  condiço! es  estabelecidas  no  edital  e  tiverem  súa  proposta  de  preços
considerada regúlar sera! o classificadas e as qúe na! o apresentarem regúlaridade com o edital sera! o desclassificadas.
15.3.6. O júlgamento das propostas comerciais processar-se-a�  segúndo o crite� rio de menor preço GLOBAL, de acordo
com o qúal, sera�  declarada vencedora a proposta qúe, estando integralmente de acordo com as exige;ncias do presente
Edital, ofertar o MENOR VALOR, e qúe atenda as especificaço! es te� cnicas, constantes no presente Edital.
15.3.7.  Havendo renú� ncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, ao direito de interpor recúrso
administrativo contra as deciso! es tomadas na fase de proposta de preços, a sessa! o prossegúira�  ate�  seús últeriores fins.
15.3.8. Na! o havendo renú� ncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, ao direito de interpor recúrso
administrativo  contra  as  deciso! es  tomadas  na  fase  de  júlgamento  das  propostas  de  preços,  abrir-se-a�  o  prazo
regúlamentar para interposiça! o de recúrso administrativo.
15.3.9.  A CPL podera� , a seú crite� rio, súspender a sessa! o para ana� lise das propostas apresentadas pelos licitantes oú
realizar dilige;ncia qúe júlgar necessa� ria.
15.3.10.  Se todas as licitantes estiverem representadas, o iní�cio da contagem do prazo de interposiça! o de recúrso
administrativo dar-se-a�  com a lavratúra da ata da sessa! o pú� blica, caso contra� rio, a contagem desse prazo iniciar-se-a�
com a públicaça! o  no site do múnicí�pio de Tangara�  da Serra, veicúlaça! o na AMM e TCE/MT.
15.3.11. Resolvido o resúltado de júlgamento, sera! o os aútos do processo encaminhado a:  aútoridade competente para
homologaça! o da licitaça! o e adjúdicaça!o do seú objeto.
15.3.12. A Comissa!o  Permanente de Licitaça! o  lavrara�  ata circúnstanciada dos trabalhos, consignando as deciso! es
tomadas, apontando os fúndamentos das inabilitaço! es e desclassificaço! es, bem como as principais ocorre;ncias.
15.3.13.  A  CPL  podera�  súspender  a  reúnia!o  caso  haja  necessidade  de  ana� lises  minúciosas  de  docúmentos  oú
dilige;ncias para esclarecer algúm fato, consoante dispo! e o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666 de 1993.
15.3.14.  Erros aritme� ticos sera! o retificados da segúinte forma: se hoúver discrepa; ncia entre os valores propostos,
prevalecera�  o montante por extenso; se hoúver discrepa; ncia entre os valores únita� rios e totais por item da planilha
orçamenta� ria, prevalecera�  o valor únita� rio e se a licitante na! o aceitar a correça! o do erro, súa proposta sera�  rejeitada.
15.3.15. Na! o sera! o levadas em consideraça!o, vantagens na! o previstas neste Edital, nem ofertas de redúça! o sobre a
proposta qúe melhor atenda aos interesses da Administraça! o Pú� blica.
15.3.16. A  CONTRATANTE  podera�  desclassificar  a  licitante  vencedora,  por  despacho  fúndamentado,  sem  direito  a:
indenizaça!o oú ressarcimento e sem prejúí�zo de oútras sanço! es cabí�veis, se tiver informaça!o fúndada de qúalqúer fato oú
circúnsta;ncia, anterior oú posterior ao júlgamento da licitaça!o, qúe desabone a qúalificaça!o te�cnica, habilitaça!o júrí�dica,
qúalificaça!o econo; mico-financeira, oú regúlaridade fiscal daqúela licitante.
15.3.17. Na hipo� tese da ocorre;ncia do previsto no item anterior a CONTRATANTE declarara�  a licitante classificada em
segúndo lúgar como vencedora da presente licitaça!o, observando o preço constante de súa proposta.
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16 - DOS RECURSOS

16.1. Em qúalqúer fase desta licitaça! o cabera�  recúrso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimaça! o
do ato oú lavratúra da ata, qúando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em qúe foi adotada a decisa!o.

16.2.  Os recúrsos sera! o dirigidos a:  Comissa! o Permanente de Licitaça! o, a qúal podera�  reconsiderar súa decisa! o, no
prazo de 05 (cinco) dias ú� teis oú, nesse mesmo prazo, encaminha� -los devidamente informados, para apreciaça!o e
decisa! o da aútoridade súperior, devendo neste caso a decisa! o ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias ú� teis,
contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.
16.3. Interposto o recúrso sera�  comúnicado aos demais licitantes qúe podera! o impúgna� -lo no prazo de 05 (cinco) dias
ú� teis.

16.4. Os recúrsos referentes aos atos de habilitaça! o e júlgamento das propostas tera! o efeitos súspensivos, podendo a
aútoridade  competente,  motivadamente  e  presentes  razo! es  de  interesse  pú� blico,  atribúir  ao  recúrso  interposto
efica� cia súspensiva aos demais recúrsos.

16.5. Na! o sera�  conhecido o recúrso cúja petiça!o tenha sido apresentada fora do prazo e/oú súbscrita por procúrador
na! o habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.

16.6.  Nenhúm prazo de recúrso, representaça! o oú pedido de reconsideraça! o se inicia oú corre sem qúe os aútos do
processo estejam com vista franqúeada aos interessados.

17 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

17.1. A aútoridade competente do Múnicí�pio de Tangara�  da Serra - MT, a:  vista do relato� rio da Comissa! o Permanente
de Licitaça! o, proferira�  súa decisa!o, confirmando o resúltado da licitaça! o, homologando o procedimento licitato� rio e
adjúdicando o objeto da licitaça! o a:  licitante vencedora. 

17.2. Apo� s a públicaça!o do resúltado do certame e, na! o havendo interposiça! o de recúrsos, oú, decididos os recúrsos,
por ventúra interpostos, nos termos do art. 109 da lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias ú� teis, a licitaça! o podera�  ser
homologada e o objeto podera�  ser adjúdicado a:  empresa vencedora.

17.3. Homologado  o  procedimento  licitato� rio,  expedir-se-a�  expediente  de  serviço  a:  proponente  vencedora,
convocando-a  para  comparecer  ao  Departamento  Júrí�dico,  para  assinatúra  do  contrato,  nos  termos  da  minúta
constante dos Anexos do presente edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocaça! o.

17.4. EN  facúltada a CONTRATANTE, qúando a empresa convocada na!o comparecer para assinar o termo de contrato no
prazo e nas condiço!es estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificaça!o, para faze;-lo em igúal
prazo e nas mesmas condiço!es propostas pela primeira classificada, inclúsive qúanto aos preços, ou revogar a licitação,
sem prejúí�zo das sanço!es previstas no art. 81 e seús para�grafos da Lei Federal n. 8.666/93

18 - DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL

18.1. A presente contrataça! o, dar-se-a�  na forma de execúça! o indireta, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, em regime
de: EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e súas alteraço! es.

18.2. A  contrataça! o  decorrente  desta  licitaça!o  sera�  formalizada  mediante  celebraça! o  de  termo  de  contrato,
observadas as cla� úsúlas e condiço! es deste edital, nos termos da minúta de contrato e da proposta vencedora.

18.3. A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias em cada item, contados a partir da assinatúra do
termo de contrato,  podendo ser prorrogado por interesse da Administraça!o, nos termos do Artigo 57 Inciso II da Lei
8.666/93,  conforme  cronograma  Fí�sico-Financeiro  constante  nos  Memoriais  Descritivos,  Plantas  e  Planilhas
Orçamenta�rias.
18.3.1. A contrataça! o do objeto esta�  condicionada aos reqúisitos te� cnicos, constantes no Edital.

18.4. Apo� s a homologaça! o do certame, a Adjúdicata� ria tera�  o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de súa convocaça! o, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a:  contrataça! o, sem prejúí�zo das sanço! es
previstas neste edital.

18.5.  Salvo  motivo  jústificado  e  aceito  pelo  Múnicí�pio  de  Tangara�  da  Serra/MT,  o  licitante  decaira�  do  direito  a:
contrataça! o, sem prejúí�zo das sanço! es previstas na Lei n° 8.666/1993, se na! o comparecer ao local, na data e hora� rio
designados para assinatúra do contrato, dentro do prazo estabelecido no súbitem 18.2, caracteriza o descúmprimento
total da obrigaça! o assúmida, ficando sújeito a: s penalidades previstas neste edital. 

18.6.  EN  facúltado a:  Administraça! o,  qúando o  convocado na! o  retirar  o  referido  docúmento no prazo e  condiço! es
estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificaça! o, para faze; -lo em igúal prazo,
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nas condiço! es de súas propostas, oú conforme negociaça! o, podendo ainda, revogar a licitaça! o independentemente da
cominaça! o prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

18.7. Se,  por ocasia! o da Contrataça! o,  as certido! es de regúlaridade de de�bito fiscal e trabalhista da Adjúdicata� ria,
estiverem com os prazos de validade vencidos, o o� rga! o licitante verificara�  a sitúaça!o por meio eletro; nico ha� bil de
informaço! es, certificando nos aútos do processo a regúlaridade e anexando os docúmentos passí�veis de obtença! o por
tais meios, salvo impossibilidade devidamente jústificada. 
18.7.1. Se na!o for possí�vel atúaliza� -las por meio eletro; nico ha� bil de informaço! es a Adjúdicata� ria sera�  notificada para,
no prazo de 03 (tre; s) dias ú� teis,  comprovar a súa sitúaça! o de regúlaridade de qúe trata o item 18.7,  mediante a
apresentaça! o  das  certido! es  respectivas,  com  prazos  de  validade  em  vige;ncia,  sob  pena  de  a  contrataça! o  na! o  se
realizar. 

18.8.  Qúando a Adjúdicata� ria, convocada dentro do prazo de validade de súa proposta,  na! o apresentar a sitúaça! o
regúlar  de qúe trata  o  súbitem  18.7,  oú se  recúsar  a  receber  e  assinar  o  contrato,  sera! o  convocadas  as  demais
licitantes remanescentes para assinatúra do contrato.

18.9. Caso  na! o  haja  licitantes  interessados,  sera�  realizada  nova  sessa!o  pú� blica  da  CONCORREQ NCIA,  com  vista  a:
celebraça! o da contrataça! o. 
18.9.1.  A divúlgaça! o do aviso ocorrera�  por públicaça!o, nos mesmos meios de comúnicaça! o, inicialmente divúlgados
neste edital.

18.10. O cronograma fí�sico-financeiro devera�  acompanhar a proposta, todavia, por ocasia!o da assinatúra do contrato oú
no decorrer da execúça!o da obra, o mesmo podera�  ser alterado, com vistas a adeqúar-se a:  disponibilidade orçamenta� rio-
financeira oú para atender necessidade te�cnica devidamente jústificada.

Parágrafo  Único:  A licitante  não poderá desistir  do objeto  adjudicado,  no qual  sagrou-se vencedora,  sob
alegação de cotação errada, sob pena da aplicação de sanção prevista neste Edital, bem como as constantes da
Lei 8.666/93.

19 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DO PRAZO CONTRATUAL:

19.1. O prazo máximo para a Execução das Obras, com todos os seús serviços, conforme constante dos Projetos e
dos Memoriais e Cronograma Físico-Financeiro, será de 120 (cento e vinte) dias em cada item, mediante Ordem
de Serviço.
19.1.1. Os prazos para execúça! o dos serviços,  sera! o  contados a partir  da expediça!o  da Ordem de Serviço inicial,
emitida pelo Departamento de Engenharia do múnicí�pio e assinada pelo Ordenador da despesa.

19.2. O instrúmento contratúal vigorara�  pelo perí�odo de 180 (cento e oitenta) dias em cada item, oú manifestaça! o
da secretaria acerca da necessidade de aditivo, nos termos da Lei 8.666/93.

20 - DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. Conforme  Termo  de  Refere;ncia  elaborado  pelo  Departamento  de  Engenharia  e  Manútença! o  da  Secretaria
Múnicipal de Edúcaça!o, e�  vedada a súbcontrataça! o total do objeto do contrato;
20.1.1. Sera�  admitida a súbcontrataça! o de serviços, ao percentúal ma� ximo de 30% do orçamento, devendo a empresa
indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do  iní�cio  da  realizaça! o  dos  serviços,  e  previamente  aprovada  pela
FISCALIZAÇAF O, apresentar docúmentaça! o qúe comprove súa habilitaça! o júrí�dica, regúlaridade fiscal e a qúalificaça! o
te� cnica necessa� ria.
20.1.2 A súbcontrataça! o na!o e�  obrigato� ria e devera�  ser analisada pela FISCALIZAÇAF O em cada caso concreto.
20.1.3 Em qúalqúer hipo� tese de súbcontrataça! o, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita
execúça!o contratúal,  cabendo-lhe realizar a súpervisa! o e coordenaça! o das atividades da súbcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cúmprimento das obrigaço! es contratúais correspondentes ao objeto
da súbcontrataça! o.

21 - DA GARANTIA CONTRATUAL:

21.1  Ale�m das obrigaço! es legais, regúlamentares e demais constantes deste instrúmento e seús anexos, obriga-se,
ainda, a licitante adjúdicata� ria, sob pena de eventúal rescisa!o contratúal e aplicaça!o das demais sanço! es cabí�veis,
inclúsive múltas a:
a) De acordo com o disposto no Art.  56 da Lei nº 8.666/1993, devera�  a contratada apresentar a comprovaça! o da
prestaça! o  da  garantia  no  momento  da  celebraça! o  do  respectivo  termo  contratúal,  abrangendo  seús  respectivos
aditamentos,  em cúmprimento a:  determinaça! o contida no Aco� rda! o TCU 1883/2011 – 1ª Ca; mara, no valor de 5%
(cinco por cento) da contrataça! o, núma das segúintes modalidades e prazos:
a.1)  Ate�  a  assinatúra  do Contrato,  para caúça!o  em dinheiro oú tí�túlos  da dí�vida  pú� blica,  devendo estes  ter  sido
emitidos sob a forma escritúral, mediante registro em sistema centralizado de liqúidaça! o e de cústo� dia aútorizado
pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seús  valores  econo; micos,  conforme  definido  pelo  Ministe� rio  da
Fazenda; 
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a.2) Ate�  10 dias úteis apo� s a assinatúra do contrato, para as modalidades de Segúro-garantia e Fiança banca� ria.

21.2.  A  Contratante  não  aceitará  como  cumprimento  de  exigência  editalícia  e  contratual  que  impõe  a
prestação de garantia,  seguro-garantia ou fiança bancária  que não assegurem a indenização de prejuízos
decorrentes de inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciários da contratada.

22 - DA GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS PÚBLICAS:

22.1. Do recebimento da obra: 
22.1.1. Para o recebimento da obra observar-se-a�  o procedimento a segúir: 
22.1.1.1. A fiscalizaça! o do múnicí�pio verificara�  se a obra esta�  conclúí�da de acordo com estabelecido nas especificaço! es
te� cnicas  e,  em caso positivo,  propora�  a  súa aceitaça!o  proviso� ria,  mediante  a  emissa! o  do Termo de Recebimento
Proviso� rio, nos termos do art. 73, inc. I, “a” da Lei 8.666/93. 
22.1.1.2. Apo� s a entrega da ú� ltima mediça! o sera�  dado prazo ma�ximo de 180 (cento e oitenta) dias para a observaça! o
do objeto contratado,  ao final do qúal a mesma sera�  recebida definitivamente,  mediante a emissa!o  do Termo de
Recebimento Definitivo das mesmas, nos termos do art. 73, inc. I, “b” da Lei 8.666/93. 
22.1.1.3. A licitante contratada respondera�  pela solidez e segúrança das obras, objeto da presente  licitaça! o, dúrante o
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclúsa! o das mesmas, em conformidade com o art. 618, do
Co� digo  Civil  Brasileiro  (Lei  nº  10.406/02),  ficando  responsa� vel,  neste  perí�odo,  por  reparar,  corrigir,  remover,
reconstrúir oú súbstitúir, as súas expensas, no total oú em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez qúe forem
apontados ví�cios oú irregúlaridade pelo múnicí�pio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado. 
22.1.1.4. Antes da assinatúra do Termo de Recebimento, qúer proviso� rio qúer definitivo,  a CONTRATADA devera�
atender todas as exige;ncias da fiscalizaça! o  do CONTRATANTE,  relacionadas com qúalqúer defeito oú imperfeiça! o
verificado, qúe devera! o ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qúalqúer o; nús para o CONTRATANTE; 
22.1.1.5. A  assinatúra  do  Termo  de  Recebimento  em  definitivo  na! o  implica  em  eximir  a  CONTRATADA  das
responsabilidades e obrigaço! es a qúe se refere o Co� digo Civil Brasileiro. 

22.2. Da garantia das obras:
22.2.1. A licitante contratada respondera�  pela solidez e segúrança das obras, objeto da presente licitaça! o, dúrante o
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclúsa! o das mesmas, em conformidade com o art. 618, do
Co� digo  Civil  Brasileiro  (Lei  nº  10.406/02),  ficando  responsa� vel,  neste  perí�odo,  por  reparar,  corrigir,  remover,
reconstrúir oú súbstitúir, as súas expensas, no total oú em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez qúe forem
apontados ví�cios oú irregúlaridade pelo múnicí�pio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

23 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DAS OBRAS

23.1. As obras devera! o ser execútadas em rigorosa e estrita obedie;ncia a: s prescriço! es e exige;ncias contidas neste
Edital e a:  proposta adjúdicada, qúe sera! o parte integrante do contrato. 

23.2. A licitante vencedora devera�  execútar o objeto, na forma e condiço! es determinadas no presente edital e seús
anexos, bem como as obrigaço! es definidas na minúta do contrato, sem prejúí�zo decorrente das normas, dos anexos e
da natúreza da atividade.
23.3. O prazo para a Execução das Obras conforme Cronograma Físico-Financeiro será de 120 (cento e vinte)
dias em cada item,  contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pelo setor de engenharia do
Múnicí�pio.
23.3.1. A obra executada, será recebida mensalmente, pelo Município, mediante Termo de Medição,  emitido
pela  Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, formalmente nomeada para este fim, e aceitos pelo ordenador da despesa,  qúe
devera�  atestar seú recebimento.

23.4. No recebimento e aceitaça!o das obras sera�  observada, no qúe coúber, as disposiço! es da Lei Federal nº 8.666/93
e súas alteraço! es.

23.5. Execútado o Contrato, os serviços sera! o recebidos atrave�s de Termo de Recebimento Proviso� rio, nos termos do
art. 73, inc. I, “a” da Lei 8.666/93, e apo� s, Definitivo:

a) Provisoriamente pelo Responsa� vel por seú acompanhamento e Fiscalizaça!o, mediante termo circúnstanciado em
ate�  15 dias do comúnicado escrito da Contratada;
b)  Definitivamente  por  Comissa! o  de  Engenheiros  e  Arqúitetos  designados  pelo  múnicí�pio  de  Tangara�  da  Serra,
mediante  termo  circúnstanciado  assinado  pelas  partes,  apo� s  terem  os  serviços  sido  examinados  e  júlgados  em
perfeitas condiço! es te� cnicas, no prazo ma�ximo de ate�  180 (cento e oitenta) dias contados apo� s entrega da ú� ltima
mediça!o;
c) O Recebimento Proviso� rio oú Definitivo na! o exclúi a responsabilidade civil pela solidez e segúrança do serviço oú
obra, podendo ocorrer solicitaço! es para correço! es de defeitos de execúça! o qúe súrgirem dentro dos limites de prazo
de garantia estabelecidos pela Lei.

23.6. A recúsa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior,  implicara�  na aplicaça! o das sanço! es
previstas no presente edital.
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23.7. O Múnicí�pio de Tangara�  da Serra -  MT,  reserva para si  o direito de recúsar as obras em desacordo com o
Contrato,  Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamenta� rias e demais Anexos do Edital, devendo estes, serem
refeitos a: s expensas, da CONTRATADA, sem qúe isto lhe agregúe direito ao recebimento de adicionais.
23.7.1. Pelo na! o cúmprimento deste item, as obras sera! o tidas como na! o execútados, aplicando-se as sanço! es adiante
estipúladas para o caso de inadimplemento.

24 - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:

24.1. O contrato a ser firmado com a empresa licitante vencedora do presente certame, sera�  a contrataça! o do tipo:
MENOR PREÇO POR ITEM, com regime de: EMPREITADA GLOBAL.

25 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

25.1. A CONTRATANTE se obriga a:
25.1.1. Efetúar a:  CONTRATADA os pagamentos, nas condiço! es estabelecidas neste Instrúmento.
25.1.2. Cúmprir todas as obrigaço! es assúmidas atrave�s do Edital e Contrato, efetúando os pagamentos devidos nas
condiço! es estabelecidas; 
25.1.3. Aplicar as sanço! es administrativas, qúando se façam necessa� rias;
25.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a:  execúça! o do edital, bem como do termo de contrato,
em especial qúanto a:  aplicaça! o de sanço! es, alteraço! es e repactúaço! es da mesma;
25.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalizaça! o da execúça! o do referido contrato, alertando o execútor das falhas
qúe porventúra ocorram, exigindo súa imediata correça! o. Tal fiscalizaça! o, em hipo� tese algúma, atenúa oú exime de
responsabilidade da CONTRATADA;
25.1.6. Esclarecer as dú� vidas e indagaço! es da CONTRATADA, por meio da fiscalizaça! o do Contrato dos mesmos.
25.2. A CONTRATADA se obriga a:
25.2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obedie;ncia a: s prescriço! es e exige;ncias
contidas no Termo de Refere;ncia, Edital e seús Anexos, e de acordo com a proposta apresentada;
25.2.2. Ale�m dos encargos de ordem legal e os demais assúmidos em oútras cla�úsúlas e docúmentos integrantes deste
CONTRATO e sem alteraça! o dos preços estipúlados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:
25.2.2.1. Cúmprir integralmente o objeto do presente CONTRATO;
25.2.2.2. Direcionar todos os recúrsos necessa� rios, visando a:  obtença! o do perfeito fornecimento do objeto contratúal,
de forma plena e satisfato� ria, sem o; nús adicionais de qúalqúer natúreza a CONTRATANTE;
25.2.2.3. Fornecer os prodútos de comprovada qúalidade, de acordo com os aspectos qúalitativos e qúantitativos
consoantes a legislaça! o pertinente aplica� veis em cada caso, mantendo dúrante toda a execúça! o do CONTRATO, todas
as  condiço! es  de  habilitaça! o  e  qúalificaça! o  exigidas  neste  procedimento  licitato� rio,  em  compatibilidade  com  as
obrigaço! es assúmidas;
25.2.2.4.  Providenciar  a  imediata  correça! o  dos  defeitos  apontados  pela  CONTRATANTE  qúanto  aos  prodútos  e
serviços fornecidos, o objeto da contrataça! o, em qúe se verifiqúem ví�cios, defeitos oú incorreço! es, no prazo assinalado
pelo Múnicí�pio;
25.2.2.4.1. Na  hipo� tese  de  descúmprimento  da  obrigaça! o  no  prazo  assinalado,  fica  facúltado  a  CONTRATANTE
reqúerer qúe ela  seja execútada a:  cústa  do detentor  do CONTRATO,  descontando-se o valor correspondente  dos
pagamentos devidos ao detentor do CONTRATO;
25.2.2.5.  Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso a: s depende;ncias da CONTRATANTE; 
25.2.2.6. Manter  os  seús  empregados  identificados,  qúando  no  recinto  da  CONTRATANTE,  devendo  súbstitúir
imediatamente qúalqúer úm deles qúe seja considerado inconveniente a:  boa ordem e a: s  normas disciplinares da
CONTRATANTE;
25.2.2.7. Na! o transferir a oútrem, no todo oú em parte, o objeto do CONTRATO;
25.2.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execúça!o deste CONTRATO;
25.2.2.9. Aceitar, nas mesmas condiço! es do CONTRATO, os acre�scimos qúe se façam necessa� rios nas compras, de ate�
25% (vinte  e cinco por cento),  de acordo com o art.  65, §1º da Lei  Federal nº 8.666/93, na! o  sendo necessa� ria a:
comúnicaça!o pre�via da CONTRATANTE;
25.2.2.10. Cúmprir todas as obrigaço! es de natúreza fiscal, trabalhista e previdencia� ria, inclúindo segúro contra riscos
de acidentes do trabalho, com relaça! o ao pessoal designado para a realizaça! o do fornecimento, qúe na!o tera! o com a
CONTRATANTE qúalqúer ví�ncúlo empregatí�cio;
25.2.2.11. Apresentar dúrante a execúça! o do CONTRATO, caso seja solicitado, docúmentos qúe comprovem estarem
cúmprindo  a  legislaça! o  em  vigor,  com  relaça! o  a: s  obrigaço! es  assúmidas,  em  especial,  com  encargos  sociais,
trabalhistas, previdencia� rios, tribúta� rios, fiscais e comerciais;
25.2.2.12. Responder, independentemente de cúlpa, por qúalqúer dano pessoal oú patrimonial a CONTRATANTE, oú
ainda a terceiros, na execúça! o do fornecimento objeto deste CONTRATO, na! o sendo exclúí�da, oú mesmo redúzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaça! o oú acompanhamento pela CONTRATANTE.
25.2.2.13. Indenizar terceiros e/oú a CONTRATANTE, mesmo em caso de aúse;ncia oú omissa! o de fiscalizaça!o por
parte deste, pelos danos oú prejúí�zos a qúe der caúsa, por dolo oú cúlpa, assegúrados a ampla defesa e o contradito� rio,
devendo  o  fornecedor  adotar  todas  as  medidas  preventivas,  com  fiel  observa; ncia  a: s  exige;ncias  das  aútoridades
competentes e a: s disposiço! es legais vigentes;
25.2.2.14. Súbmeter-se a:  fiscalizaça! o por parte da CONTRATANTE, bem como a: s disposiço! es legais em vigor;
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25.2.2.15. Manter,  dúrante toda a execúça!o do contrato, em compatibilidade com as obrigaço! es assúmidas, todas as
condiço! es de habilitaça!o e qúalificaça!o exigidas na licitaça!o, ale�m daqúelas pertinentes a legislaça!o trabalhista;
25.2.2.16. Apresentar ao Engenheiro(a) Fiscal da Obra a matrí�cúla no Cadastro Especí�fico do INSS (CEI) no prazo
estabelecido pelo Art. 49, § 1º, da Lei nº 8.212/1991, atúalizada pela Lei nº 11.941/2009, qúal seja, 30 (trinta) dias,
contado do iní�cio de súas atividades.

26 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

26.1. Os  pagamentos  serão  efetuados  pela  CONTRATANTE  mediante  aprovação  e  liberação  da  Medição
encaminhada ao órgão gerenciador dos recursos, realizada  pela Equipe Técnica do município,  formalmente
nomeada para este fim, sendo que a medição final ficará condicionada à emissão do Termo de Recebimento
provisório dos serviços.
26.1.1. Os Termos de Mediço! es sera! o formalizados, pela Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, nomeada para este fim, de
acordo com cronograma fí�sico-financeiro, mediante solicitaça! o formal da CONTRATADA e sera! o encaminhados para o
o� rga! o gerenciador dos recúrsos.
26.1.2. Os Termos de Constataça! o sera! o formalizados, pela Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, nomeada para este fim, de
acordo  com  cronograma  fí�sico-financeiro,  mediante  solicitaça! o  formal  da  CONTRATADA  e  encaminhados  para
pagamento.

26.2. No preço ofertado devera!o estar inclúsos todos os cústos de materiais, ma!o de obra, eqúipamentos, ferramentas,
útensí�lios,  transporte  e instalaça!o  de canteiro  necessa� rio  a:  execúça!o  dos  trabalhos,  sinalizaça!o,  limpeza,  segúros  de
responsabilidade civil qúe cúbram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o segúro do pessoal útilizado na obra
contra riscos de acidentes de trabalho e o cúmprimento de todas as obrigaço! es qúe a legislaça!o trabalhista e previdencia�ria
impo!e ao empregador, sem qúaisqúer o;nús oú solidariedade por parte da Administraça!o Múnicipal. O preço ofertado
devera�  ainda inclúir  qúaisqúer despesas  acesso� rias  e  necessa� rias,  mesmo na!o  especificadas  neste  Edital,  relativas  a:
execúça!o das obras.

26.3. Os  pagamentos  sera! o  efetúados  mensalmente  conforme  cronograma  fí�sico-financeiro,  mediante  Termo  de
Mediça!o,  emitido  pela  Eqúipe  Te�cnica  do  múnicí�pio,  nomeada  para  este  fim, mediante  apresentaça!o  das Notas
Fiscais/Fatúras, devidamente atestada pela eqúipe te� cnica responsa� vel.
26.3.1. Os pagamentos sera! o creditados em favor da CONTRATADA por meio de depo� sito Banca� rio em conta-corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, age;ncia, localidade e nú� mero da conta-corrente em qúe devera�  ser
efetivado o cre�dito.

26.4. As notas fiscais qúe apresentarem incorreço! es sera! o devolvidas a:  contratada e seú vencimento ocorrera�  em 10
(dez) dias apo� s a data de súa apresentaça! o va� lida.
26.4.1. Do montante devido, sera! o dedúzidos os valores referentes a:  retença! o de Tribútos e Contribúiço! es nos termos
e gradaça! o da legislaça! o fiscal pertinentes.
26.4.2. Os pagamentos estara! o diretamente condicionados a:  apresentaça! o de comprovaça! o das regúlaridades fiscais
exigidas em edital.

27 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

27.1. A execúça! o das obras sera�  acompanhada pela  Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, formalmente nomeada para este
fim,   designada representante da Administraça! o, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o qúal devera�  atestar a
realizaça! o das obras contratadas, observados  os artigos 73 e 74 da Lei  8.666/93 e súas alteraço! es, bem como  as
demais especificaço! es constantes deste Edital, sem o qúal na! o sera�  permitido qúalqúer pagamento.

27.2. Para fiscalizaça! o do objeto júnto a:  Contratada, sera�  designado servidor da Secretaria Múnicipal de Edúcaça! o:
Sra.  ELIANE SANTIAGO DE LIMA, matrí�cúla nº  2137, CPF/MF:  986.721.931-72 e como Súplente o Sr.  RODRIGO
SILVA PARREIRA, matrí�cúla nº 103316, CPF/MF: 706.563.801-44, formalmente nomeados para esse fim, atrave�s de
portaria.

27.3. Fica estabelecido qúe a fiscalizaça!o na! o tera�  qúalqúer poder para eximir a Contratada de qúaisqúer obrigaço! es
previstas neste instrúmento. 

27.4. A  fiscalizaça! o  solicitara�  a:  Contratada  todas  as  informaço! es  e  esclarecimentos  necessa� rios  ao  perfeito
conhecimento e controle das obras.

27.5. A aça! o oú omissa! o, total oú parcial da fiscalizaça! o, na! o exime a Contratada de total responsabilidade pelas súas
obrigaço! es trabalhistas e previdencia� rias.

27.6. A fiscalizaça! o acompanhara�  a execúça! o das obras, solúcionando qúaisqúer casos concernentes a estes qúe forem
de súa compete;ncia, levando-os ao conhecimento do responsa� vel pela contrataça! o.
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28 - SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

28.1. A Contratada obrigar-se-a�  a aceitar os acre� scimos e/oú súpresso! es qúe se fizerem necessa� rios nas obras em ate�
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, atúalizado, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º 8.666/93.

28.2. Com fúlcro no art. 65, §2º da Lei 8.666/93, as súpresso! es na!o podera! o exceder os limites acima mencionados,
salvo as súpresso! es resúltantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
28.3. Os preços contratados na!o sofrera!o reajúste no perí�odo correspondente ao contrato de execúça!o da obra.

28.4. Vencido o prazo do contrato de execúça! o das obras por fato de qúe na! o tenha dado caúsa a CONTRATADA,
na  ocorre;ncia de fato súperveniente a apresentaça! o da proposta e qúe afete o eqúilí�brio econo; mico-financeiro do
contrato o mesmo podera�  ser objeto de revisa! o, ate�  a recúperaça! o do limite de eqúilí�brio.

29 - DAS PENALIDADES:

29.1. Pela  na! o  assinatúra  do  contrato,  por  parte  da  empresa  vencedora  e  adjúdicato� ria  dos  serviços, oú  recúsa
injústificada em receber oú retirar a nota de empenho oú docúmento eqúivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias,
contados da notificaça! o,  fica convencionada a aplicaça! o  de múlta  de 10% (dez por cento)  sobre o valor total  da
proposta, bem como a súspensa! o pelo perí�odo de dois anos, nos termos do artigo 87, III, da Lei 8.666/93.

29.2. Sem  prejúí�zo  das  penalidades  previstas  no  presente  edital,  a  Comissa!o  de  Licitaço! es  e  Contratos  podera�
inabilitar a licitante oú desclassificar a proposta sem qúe isto faça gerar direitos indenizato� rios oú de reembolso, caso
tome conhecimento de fato oú circúnsta; ncia qúe desabone a idoneidade comercial oú afete a capacidade financeira,
te� cnica, júrí�dica oú de prodúça!o da Licitante.
29.3.  A adjúdicata� ria contratada perdera�  a garantia contratúal,  qúando o Múnicí�pio rescindir o contrato por jústa
caúsa.

29.4. A licitante qúe, sem jústa caúsa, na! o cúmprir as exige;ncias constantes desta licitaça! o e compromissos em súas
propostas,  ressalvados os casos fortúitos  oú de força maior,  devidamente,  jústificados e comprovados a  júí�zo da
administraça! o,  aplicar-se-a!o  as  segúintes  penalidades,  em  fúnça! o  da  natúreza  e  gravidade  da  falta  cometida,
considerando ainda, as circúnsta; ncias e o interesse da Administraça!o:
29.4.1. A na! o execúça! o parcial oú total do objeto deste contrato e a pra� tica de qúalqúer dos atos indicados nesse item
de SANÇOF ES, verificado o nexo caúsal devido a:  aça! o oú a:  omissa! o da CONTRATADA, relativamente a: s  obrigaço! es
contratúais  em qúesta! o,  torna  passí�vel  a  aplicaça! o  das  sanço! es  previstas  na legislaça! o  vigente  e  nesse  contrato,
observando o contradito� rio e a ampla defesa, conforme listado a segúir:
a) adverte;ncia;
b) múlta;
c) súspensa! o tempora� ria de participaça! o em licitaça!o e impedimento de contratar com a Administraça! o;
d) declaraça! o de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça! o Pú� blica.
29.4.2. As  sanço! es  de  adverte;ncia,  de  súspensa! o  tempora� ria  do  direito  de  contratar  com  a  Administraça! o  e  de
declaraça! o de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça! o Pú� blica podera! o ser aplicadas a:  contratada
júntamente com a de múlta.
29.4.3. Advertência:
a) A Adverte;ncia podera�  ser aplicada no caso de atraso súperior a  05 (cinco) dias na execúça!o do cronograma de
execúça!o fí�sico-financeiro oú de descúmprimento de qúaisqúer obrigaço! es previstas no edital e no contrato, qúe na! o
configúrem hipo� teses de aplicaça! o de sanço! es mais graves, sem prejúí�zo das múltas eventúalmente cabí�veis;
b) Tambe�m podera�  ser aplicado a adverte;ncia nos casos previstos nos itens 2 e 3.6 da parte qúe trata das MULTAS.
29.4.4. Multas:
29.4.4.1. Caso haja a inexecúça! o parcial do objeto,  sera�  aplicada múlta de ate�  10% (dez por cento) sobre o saldo
contratúal. Para inexecúça!o total, a múlta aplicada sera�  de ate�  10% sobre o valor total do contrato.
29.4.4.2. Sera�  configúrada a inexecúça! o parcial do objeto, qúando:
b.1) a CONTRATADA execútar, ate�  o final da metade do prazo de execúça! o do objeto, menos de 50% do previsto no
cronograma fí�sico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizaça! o;
b.2) hoúver atraso injústificado por mais de 20 dias apo� s o te� rmino do prazo fixado para a conclúsa! o da obra.
29.4.4.3. Sera�  configúrada a inexecúça! o total do objeto qúando hoúver atraso injústificado para iní�cio dos serviços
por mais de 15 dias apo� s a emissa! o da ordem de serviço.
29.4.4.4. Ale�m  das  múltas  previstas  no súbitem  26.4.4  podera! o  ser  aplicadas  múltas,  conforme  graús  e  eventos
descritos nas tabelas 1 e 2. Na primeira ocorre;ncia de qúaisqúer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizaça!o
podera�  aplicar apenas a sança! o de adverte;ncia.
 

Tabela 1
GRAU CORRESPONDEQ NCIA

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

Tabela 2
INFRAÇÃO

GRAU
Item DESCRIÇÃO

1
Permitir a presença de empregado desúniformizado, mal apresentado; por empregado e
por ocorre;ncia.

01

2
Manter fúnciona� rio sem qúalificaça! o para a execúça! o dos serviços; por empregado e por
dia.

01

3
Execútar serviço incompleto, paliativo súbstitútivo como por cara� ter permanente, oú dei-
xar de providenciar recomposiça! o complementar; por ocorre;ncia.

02

4 Fornecer informaça! o pe� rfida de serviço oú súbstitúiça! o de material; por ocorre;ncia. 02

5 Execútar serviço sem a útilizaça!o de eqúipamentos de proteça! o individúal (EPI), qúando
necessa� rios, por empregado, por ocorre;ncia.

03

6 Súspender  oú interromper,  salvo  motivo de força maior  oú caso fortúito,  os  serviços
contratúais; por dia e por tarefa designada.

03

7 Reútilizar material, peça oú eqúipamento sem anúe;ncia da FISCALIZAÇAF O; por ocorre;n-
cia.

03

8 Destrúir oú danificar docúmentos por cúlpa oú dolo de seús agentes; por ocorre;ncia. 03
9 Utilizar as depende;ncias da obra para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorre;ncia. 04

10 Recúsar-se a execútar serviço determinado pela FISCALIZAÇAF O, sem motivo jústificado;
por ocorre;ncia.

04

11 Permitir sitúaça! o qúe crie a possibilidade de caúsar oú caúse dano fí�sico, lesa! o corporal
oú conseqúe;ncias letais; por ocorre;ncia.

06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorre;ncia. 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART / RRT dos serviços para iní�cio da execúça! o destes no prazo de ate�  10
dias apo� s a emissa!o da Ordem de Serviço, por dia de atraso.

01

14 Súbstitúir empregado qúe tenha condúta inconveniente oú incompatí�vel com súas atri-
búiço! es; por empregado e por dia.

01

15 Manter a docúmentaça! o de habilitaça! o atúalizada; por item, por ocorre;ncia. 01

16
Cúmprir  hora� rio  estabelecido  pelo  contrato  oú  determinado  pela  FISCALIZAÇAF O;  por
ocorre;ncia.

01

17
Cúmprir determinaça! o da FISCALIZAÇAF O para controle de acesso de seús fúnciona� rios;
por ocorre;ncia.

01

18
Fornecer EPI, qúando exigido, aos seús empregados e de impor penalidades a: qúeles qúe
se negarem a úsa� -los, por empregado e por ocorre;ncia.

02

19
Cúmprir determinaça! o formal oú instrúça! o complementar da FISCALIZAÇAF O; por ocor-
re;ncia.

02

20
Iniciar execúça! o de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇAF O, observados os
limites mí�nimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia.

02

21
Refazer serviço na! o aceito pela FISCALIZAÇAF O, nos prazos estabelecidos no contrato oú
determinado pela FISCALIZAÇAF O; por ocorre;ncia.

03

22
Indicar e manter dúrante a execúça!o do contrato o engenheiro responsa� vel te� cnico pela
obra, nas qúantidades previstas neste edital; por dia.

04

24
Efetúar  o  pagamento  de sala� rios,  vale-transporte,  tí�qúetes-refeiça!o,  segúros,  encargos
fiscais  e  sociais,  bem  como  arcar  com  qúaisqúer  despesas  diretas  e/oú  indiretas
relacionadas a:  execúça!o do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorre;ncia.

05

29.4.4.5. Qúando a CONTRATADA deixar de cúmprir prazo previamente estabelecido para execúça!o  dos serviços
previstos  no  cronograma  de  execúça! o  fí�sico-financeiro  por  ele  apresentado  e  aprovado  pela  fiscalizaça!o  sera! o
aplicadas múltas conforme tabela 3. A apúraça! o dos atrasos sera�  feita semanalmente.
29.4.4.6. A(s) múlta(s) por atraso injústificado na execúça!o dos serviços incidira! o sobre os valores previstos para o
pagamento do me;s em qúe ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fí�sico-financeiro inicialmente apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇAF O.
29.4.4.7. O atraso injústificado na execúça!o dos serviços sújeitara�  a CONTRATADA a sanço! es varia� veis e progressivas,
a depender da gravidade e da freqúe;ncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3

GRAU
MULTA

(sobre o valor previsto a ser execútado a cada 20 dias)
TIPO DE ATRASO

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
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BRANDO E INTERMITENTE

3 0,50%
GRAVE E EVENTUAL

BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0,90%
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

29.4.4.8. Qúanto a:  gravidade, o atraso sera�  classificado como:
I - Brando: qúando acarretar úm atraso de 5% ate�  15% na execúça! o dos serviços na etapa;
II - Mediano: qúando acarretar úm atraso de 15% a 25% na execúça! o dos serviços na etapa;
III - Grave: qúando acarretar úm atraso de mais de 25% na execúça! o dos serviços na etapa.
29.4.4.9. Qúanto a:  freqúe;ncia, o atraso sera�  classificado como:
I - Eventúal: qúando ocorrer apenas úma vez;
II - Intermitente: qúando ocorrer mais de úma vez, em mediço! es na! o súbseqúentes;
III - Constante: qúando ocorrer mais de úma vez, em mediço! es súbseqúentes;
29.4.4.10. A gravidade do atraso sera�  aferida, em cada mediça! o, de maneira cúmúlativa, procedendo-se a:  comparaça! o
entre  o valor total  acúmúlado previsto  pela CONTRATADA no cronograma fí�sico-financeiro apresentado e o total
acúmúlado efetivamente realizado ate�  a mediça! o em qúesta! o. A múlta podera�  ser aplicada no decorrer da obra, nos
perí�odos de medição seguintes ao da constatação do atraso.
29.4.4.11. No primeiro me;s em qúe ocorrer atraso podera�  ser aplicada, a crite� rio da FISCALIZAÇAF O, a sança! o de
adverte;ncia. A qúalqúer tempo a FISCALIZAÇAF O podera�  aplicar a sança! o de adverte;ncia se constatado atraso da obra
de ate�  5%.
29.4.4.12. Se a CONTRATADA apresentar, nos perí�odos de mediça! o segúintes ao do registro do atraso, recúperaça! o
satisfato� ria ao cúmprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇAF O podera� , a seú exclúsivo crite� rio, optar pela na! o
aplicaça! o da múlta.
29.4.4.13. A  recúperaça! o  súpracitada na! o  impede a  aplicaça! o  de oútras  múltas  em caso de incide;ncia  de novos
atrasos.
29.4.4.14. Ale�m das múltas previstas nos itens anteriores, podera! o ser aplicadas múltas, no valor de R$2.000,00 por
dia de atraso, pelo na! o cúmprimento dos marcos temporais de entregas parciais de serviços previstos no cronograma
de execúça! o fí�sico-financeiro fixados pela prefeitúra.
29.4.4.15. Por atraso na conclúsa! o da obra podera�  ser aplicada múlta de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso, ate�  o limite de 60 (sessenta) dias. Apo� s esse limite, considerando o percentúal execútado da obra, podera�
sera�  configúrada a inexecúça! o parcial do objeto.
29.4.4.16. O somato� rio das múltas previstas nos itens acima na! o podera�  últrapassar o percentúal de 10% sobre o
valor total do contrato.

29.4.5. Súspensa! o  Tempora� ria  de  Participaça! o  em  Licitaça!o  e  Impedimentos  de  Contratar  com  a  Prefeitúra  de
Tangara�  da Serra- MT.
29.4.5.1. A sança! o de súspensa! o do direito de licitar e de contratar com a prefeitúra, de qúe trata o inciso III, art. 87,
da Lei 8.666/93, podera�  ser aplicada a:  CONTRATADA, por cúlpa oú dolo, por ate�  dois anos, no caso de inexecúça! o
parcial do objeto, conforme previsto no item 1.1 da parte de MULTAS, entre oútros casos.

29.4.6. Declaraça! o de Inidoneidade para Licitar oú Contratar com a Administraça! o Pú� blica.
29.4.6.1. A sança!o de declaraça!o de Inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça! o Pú� blica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera�  aplicada, dentre oútros casos, qúando:
a) tiver sofrido condenaça! o definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraúde fiscal no recolhimento de qúaisqúer
tribútos;
b) praticar atos ilí�citos, visando frústrar os objetivos da licitaça!o;
c) demonstrar, a qúalqúer tempo, na! o possúir idoneidade para licitar oú contratar com a prefeitúra, em virtúde de
atos ilí�citos praticados;
d)  reprodúzir,  divúlgar  oú  útilizar,  em  benefí�cio  pro� prio  oú  de  terceiros,  qúaisqúer  informaço! es  de  qúe  seús
empregados tenham tido conhecimento em raza! o da execúça! o do Contrato, sem consentimento pre�vio a prefeitúra;
e) ocorre;ncia de ato capitúlado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado dúrante o procedimento licitato� rio, qúe
venha ao conhecimento da prefeitúra apo� s a assinatúra do Contrato;
f) apresentaça! o, a:  prefeitúra,  de qúalqúer docúmento falso oú falsificado, no todo oú em parte, com o objetivo de
participar da licitaça! o oú para comprovar, dúrante a execúça!o do Contrato, a manútença! o das condiço! es apresentadas
na habilitaça! o;
g) inexecúça! o total do objeto, conforme previsto no item 1.2 da parte de MULTAS.

30 - DA FONTE DE RECURSOS

30.1. Todas as despesas decorrentes deste procedimento sera!o alocados na segúinte dotaça!o orçamenta� ria:
 
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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1201 – CONSTRUÇAF O, REFORMA E AMPLIAÇAF O DAS UNIDADES DE EDUCAÇAF O INFANTIL
4.4.90.51.91.2.1.500.020.000 – Obras em Andamento

1203 – CONSTRUÇAF O, REFORMA E AMPLIAÇAF O DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.91.2.1.500.020.000 – Obras em Andamento

31 - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL:

31.1. Somente sera�  concedida prorrogaça! o do prazo de entrega do objeto da presente licitaça! o caso a CONTRATADA
efetivamente demonstre e comprove, em pedido fúndamentado, a ocorre;ncia de fato súperveniente e/oú imprevisí�vel
e/oú de difí�cil previsa! o, impeditivos da entrega no prazo estipúlado na proposta;

31.2. Na hipo� tese de ocorrer a prorrogaça! o de prazo prevista no item anterior, a múlta por atraso na entrega da obra,
prevista no item 26.4.4 incidira�  somente se hoúver atraso em relaça! o ao novo prazo concedido.

32 - REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

32.1. A aútoridade competente para a aprovaça! o do procedimento podera�  revogar a licitaça! o por razo! es de interesse
pú� blico  decorrente  de  fato  súperveniente  devidamente  comprovado,  pertinentes  e  súficientes  para  jústificar  tal
condúta,  podendo anúla� -la  por ilegalidade,  de ofí�cio  oú por provocaça!o  de terceiros,  mediante  parecer escrito  e
devidamente fúndamentado. 

33 - DA RESCISÃO CONTRATUAL

33.1. O contrato podera�  ser rescindido no caso de súa inexecúça!o total oú parcial, na incide;ncia dos motivos previstos no
artigo 79 da Lei n.º 8.666/93 e súas posteriores alteraço!es, e na ocorre;ncia das hipo� teses constantes da Minúta de Contrato
qúe, como Anexo, faz parte do presente edital.

34 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1. Das sesso! es pú� blicas de processamento da presente CONCORREQ NCIA lavrar-se-a!o atas das reúnio!es pú� blicas da
Comissa!o  de Licitaço! es qúe,  apo�s  lidas e aprovadas,  sera!o  assinadas pelos  seús membros,  pelos representantes  das
Licitantes presentes e demais presentes.
34.1.1. Os demais atos sera!o registrados na instrúça!o do processo de licitaça!o.
34.1.2. As recúsas oú as impossibilidades de assinatúras devem ser registradas expressamente na pro� pria ata.

34.2. A licitante devera�  examinar as disposiço!es contidas neste Edital e seús anexos, úma vez qúe a apresentaça!o da
Proposta Te�cnica, Proposta de Preços e da Docúmentaça!o de Habilitaça!o, súbentende a aceitaça!o incondicional de seús
termos independentes de transcriça!o,  bem como, o conhecimento integral  do objeto em licitaça!o,  na!o  sendo aceitas
alegaço! es de desconhecimento de qúalqúer pormenor constante do Edital.
34.2.1. Apo� s  a homologaça! o  e  adjúdicaça! o  desta  licitaça! o,  na! o  sera�  permitido ao licitante  declarado vencedor,  o
direito de cancelamento da proposta, oú rescindir o contrato correspondente, ficando o mesmo sújeito as penalidades
previstas neste Edital, concomitantemente as demais normas previstas na legislaça! o pertinente.

34.3. Ate�  a:  assinatúra  do  contrato  a  licitante  vencedora  podera�  ser  desclassificada,  se  o  contratante  tiver
conhecimento de fato desabonador, súperveniente ao júlgamento das propostas, so�  conhecido apo� s o júlgamento.

34.4. Ocorrendo  a:  desclassificaça! o  da  licitante  vencedora  por  fatos  referidos  no  item  anterior  deste  edital,  a
contratante podera�  convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificaça! o, oú revogar a licitaça! o.
 
34.5. EN  vedado a:  contratada caúcionar oú útilizar o contrato objeto da presente licitaça! o, para qúalqúer operaça!o
financeira, sem pre�via e expressa aútorizaça!o do contratante.

34.6. Todos os docúmentos de habilitaça! o cújos envelopes forem abertos na sessa! o e as propostas sera! o rúbricadas
pela CPL e pelos licitantes presentes qúe desejarem.

34.7. A públicidade de atos pertinentes a:  licitaça! o e passí�veis de divúlgaça! o, sera�  efetúada mediante públicaça! o no
site  do múnicí�pio de Tangara�  da Serra,  veicúlaça! o  na AMM e TCE/MT  e comúnicado via e-mail aos interessados,
qúando for o caso.

34.8. Os invo� lúcros dos licitantes inabilitadas oú desclassificadas sera! o devolvidos aos seús respectivos proponentes.

34.9. A Comissa!o de Licitaça!o, no interesse da Administraça!o, podera�  relevar omisso! es púramente formais observada na
docúmentaça!o e nas propostas apresentadas, desde qúe na!o contrariem a legislaça!o vigente e na!o comprometam a lisúra
da licitaça!o e o cara� ter competitivo desta Concorre;ncia. 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, nº 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-901, Tangará da Serra-MT
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34.10. EN  facúltada a:  Comissa! o Permanente de Licitaça! o oú aútoridade súperior, em qúalqúer fase desta licitaça! o, a
promoça!o de dilige;ncia destinada a esclarecer oú complementar a instrúça! o do processo licitato� rio, vedada a inclúsa! o
posterior de docúmento oú informaça! o qúe deveria constar originalmente das Propostas.

34.11. A  presente  licitaça! o  na!o  importa  necessariamente  em  contrataça! o,  o  múnicí�pio  podera� ,  de  ofí�cio  oú  por
provocaça!o de terceiros, revogar oú anúlar, no todo oú em parte, a presente licitaça!o, por razo! es de interesse pú� blico oú
ilegalidade,  devidamente  comprovada,  pertinente  e  súficiente  para jústificar  tal  condúta,  mediante  parecer escrito  e
devidamente fúndamentado.

34.12. Independente  de  declaraça!o  expressa,  a  simples  participaça!o  nesta  licitaça!o  implica  na  aceitaça!o  plena  das
condiço! es estipúladas neste Edital, decaindo o direito de impúgnarem os seús termos a licitante qúe, tendo-o aceito sem
objeça!o, vier, apo�s o júlgamento, apresentar falhas e irregúlaridades qúe o possam viciar.

34.13. A entrega dos envelopes de habilitaça!o e das propostas te� cnica e de preço implica na aceitaça! o da licitante aos
termos do edital e seús anexos, ressalvados os direitos de recúrso e de impúgnaça!o.

34.14. Os termos dispostos neste edital,  as cla� úsúlas e condiço! es contratúais e as constantes dos demais anexos
completam-se entre si, reportando úm docúmento ao oútro em caso de dú� vidas oú omisso! es. Dessa forma, todos os
anexos integram o edital, assim como os compromissos assúmidos pela licitante atrave�s de súa proposta, fara! o parte
do contrato, como se nele transcrito fosse, valendo súas condiço! es e estipúlaço! es como normas para o procedimento e
para a execúça!o do objeto contratúal.

34.15. Os recúrsos relativos a este Edital somente podera! o ser interpostos dentro do prazo constante nos §§ 1° e 2°
do art. 41, da Lei Federal n. 8.666/93.

34.16. Os recúrsos referentes a:  adjúdicaça! o, devera! o ser interpostos dentro do prazo constante no art. 109, da Lei
Federal 8.666/93.

34.17. So�  tera! o direito de úsar da palavra, rúbricar as docúmentaço! es e as propostas, apresentar reclamaço! es oú
recúrsos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes habilitados para o ato e os membros da Comissa!o
Permanente de Licitaça!o e Súbcomissa! o.

34.18. Qúaisqúer elementos, informaço! es, dú� vidas e esclarecimentos relativos ao presente edital, sera! o dirimidas pela
Comissa! o  Permanente  de  Licitaça! o,  observados  os  preceitos  legais  pertinentes, diretamente  no Departamento  de
Licitaça!o do múnicí�pio de Tangara�  da Serra, em hora� rio de expediente na repartiça!o, atrave�s dos telefones (65) 3311 -
4800 / 4820.

34.19.  Os  casos  omissos  no  presente  Edital  sera! o  resolvidos  de  acordo  com  as  disposiço! es  da  Lei  Federal  nº.
8.666/1993 e dos demais diplomas legais aplica� veis.

34.20. Para dirimir qúaisqúer dú� vidas oú qúesto! es relacionadas com o contrato de prestaça!o de serviços vincúlado a
presente Concorre;ncia, as empresas licitantes devem se súbordinar ao foro da Jústiça Comúm, da Comarca de Tangara�  da
Serra - MT, com exclúsa!o de qúalqúer oútro foro, por mais privilegiado qúe seja.

34.21. Integram este Edital os segúintes anexos:

I. CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
II. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
III.  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  COM  DISPOSTO  NO  ARTIGO  7º,  INCISO  XXXIII  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL;
IV. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DA EMPRESA;
V. MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME ou EPP;
VI. DECLARAÇÃO QUE VISITOU O LOCAL DAS OBRAS, INTEIRANDO-SE DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS
VII. MODELO CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
VIII. DECLARAÇÃO DE OPERACIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS 
IX. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
X. MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI
XI. MODELO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL;
XII. MINUTA DO CONTRATO
XIII. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS RESUMIDAS / CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS;
XIV. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA OBRA;
XV. DECLARAÇÃO PARA TERMO ADITIVO CONTRATUAL.
XVI. MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
XVII. TERMO DE REFERÊNCIA
XVIII. DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Tangara�  da Serra - MT, aos 29 dias do me;s de Março do ano de Dois Mil e Vinte e Dois.
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_______________________________________________________
PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

____________________________________
MÁRCIO DE OLIVEIRA LOPES

PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 1.960/GP/2021

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, nº 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-901, Tangará da Serra-MT
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Este  edital  encontra-se  júridicamente  analisado  e
formalmente  aprovado,  nos  termos  do  Para� grafo
ú� nico, do artigo 38, da Lei 8.666/93.

____________________________________________
LUAN VANZETTO

OAB/MT 27.160-O
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ANEXO I

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARAN  DA SERRA - MT.
REF.: CONCORRÊNCIA N° 002/2022

Prezados Senhores,

Em cúmprimento as condiço! es do Edital, útilizamo-nos da presente, para súbmeter a:  apreciaça!o de Vossas Senhorias os
docúmentos abaixo relacionados, necessa�rios para a habilitaça!o e participaça!o da Empresa na licitaça!o referenciada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Na oportúnidade, credenciamos júnto ao Múnicí�pio de Tangara�  da Serra, o Sr...........................................portador da Ce�dúla de
Identidade - RG n°............................... SSP/ e CPF-MF nº........................................................., ao qúal oútorgamos os mais amplos poderes
inclúsive para interpor recúrsos, qúando cabí�veis, transigir, desistir, assinar atas e docúmentos e, enfim, praticar os demais
atos necessa� rios no presente processo  licitato� rio.
Declaramos, sob as penalidades cabí�veis, a inexiste;ncia de fato impeditivo de habilitaça!o e temos pleno conhecimento de
todos os aspectos relativos a licitaça!o em caúsa.

Declaramos ainda mais, nossa plena concorda;ncia com as condiço! es constantes no presente Edital e seús anexos.
     

Atenciosamente, 
  

Local e data
Empresa Licitante / CNPJ

Assinatúra do Representante legal
CPF

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO II

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participaça! o no Processo Licitato� rio  CONCORRÊNCIA Nº  002/2022,
júnto a Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra - MT, qúe a Empresa ..................... inscrita no CNPJ sob o nº ..............., ate�
a presente data na! o recebeú deste oú de qúalqúer oútro o� rga! o, SUSPENSÃO ou  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE,
para licitar oú contratar com as Administraço! es Pú� blicas Federal, Estadúais, oú Múnicipal e do Distrito Federal, na! o
havendo assim  FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de
comúnicar ocorre;ncias posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça! o.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO III

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participaça! o no Processo Licitato� rio  CONCORRÊNCIA Nº  002/2022,
júnto a Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra - MT, qúe não mantemos em nosso qúadro de pessoal menor de
18 anos em hora� rio notúrno de trabalho oú em serviços perigosos oú insalúbres,  na! o possúindo ainda, qúalqúer
trabalho de menor de 16 anos, salvo na condiça! o de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme determina a Constitúiça! o
Federal no seú artigo 7º, Inciso XXXIII.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça! o.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participaça! o no Processo Licitato� rio CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, júnto
a Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra - MT, qúe a  Empresa ..................... inscrita no CNPJ sob o n.º ...............,  NÃO
POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDORES PÚBLICOS oú dirigente de o� rga! o oú entidade contratante
responsa� vel pela licitaça! o, nos termos do inciso  III, do artigo 9º da Lei 8.666/93).

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça! o.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO V

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME ou EPP

(nome/raza! o social)___________________________________________________________________________
inscrita no CNPJ n° __________________________________________, por interme�dio de seú representante legal,
o(a)  Sr(a)______________________________________________________________, portador(a) do RG nº__________________ e inscrito(a) no
CPF sob nº__________________________________________________

DECLARA,  para fins do disposto no Edital  de  CONCORRÊNCIA Nº  002/2022,  sob pena de aplicaça! o  das sanço! es
administrativas cabí�veis e as penas da lei, ser Microempresa oú empresa de peqúeno porte nos termos da legislaça! o
vigente, na! o possúindo nenhúm dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela  Lei  Complementar  147/2014,  e  tendo interesse em se beneficiar  dos benefí�cios  nela  contidos para
efeitos de licitaça!o, qúando e no qúe coúber.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça! o.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO VI

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participaça!o no Processo Licitato� rio CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, júnto a
Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra - MT, qúe   recebemos os docúmentos constantes do Edital,  visitamos o
local  da  obras  e  tomamos  conhecimento  de  todas  as  informações,  inteirando-se  das  condiço! es  te�cnicas  e  da
complexidade dos mesmos, para o cúmprimento das obrigaço! es objeto da licitaça! o. 

Por ser verdade, assinamos a presente declaraça! o.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO VII

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

REF. CONCORRÊNCIA N.º 002/2022

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA
FOTOVOLTAICA  NOS  CENTROS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO:  ERNESTO  CHE  GUEVARA,  LEONARDO  CEZAR
VENDRAME  E  JARDIM  DOS  IPÊS,  nesta  múnicipalidade,  conforme  Planilhas  Orçamenta� ria,  Cronograma  Fí�sico  -
Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto Ba� sico, conforme anexo.

(nome  da  empresa),  CNPJ  (MF)  n.  __________________,  Inscriça! o  Estadúal  n.___________________,  estabelecida  a:
_________________,  neste ato representada pelo so� cio(a) Sr(a). ______________________,  CPF n. __________________ nomeia o(a)
Sr(a). ______________________, CPF n. __________________ seú bastante Procúrador para representar a empresa nos trabalhos
referentes  a:  CONCORRÊNCIA Nº  002/2022,  no múnicí�pio de Tangara�  da Serra,  Estado de Mato Grosso, podendo
apresentar docúmentaça! o e propostas, participar de sesso! es públicas de abertúra de docúmentos de habilitaça! o e de
propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorre;ncias, formúlar impúgnaço! es interpor recúrsos, renúnciar ao
direito de recúrso, assinar todos os atos e qúaisqúer docúmentos qúe se fizerem necessa� rios para o fiel cúmprimento
na presente CONCORREQ NCIA.

Tangara�  da Serra-MT....... de .......... de 2022 

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Apresentar fora dos envelopes, no credenciamento

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, nº 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-901, Tangará da Serra-MT
Tel.: (65) 3311-4820, e-mail: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br 

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________

mailto:licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br
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ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO DE OPERACIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participaça! o no Processo Licitato� rio CONCORRÊNCIA 002/2022, júnto
a Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra - MT, qúe sera! o útilizados eqúipamentos, abaixo indicados, em perfeitas
condiço! es de operacionalidade,  disponí�veis para serem útilizados na execúça! o do objeto licitado e qúe atendam a
demanda e especificaço! es te� cnicas exigidas para as obras.

ESPECIFICAÇAF O DOS EQUIPAMENTOS (NOME, MARCA/MODELO,
CAPACIDADE/POTEQ NCIA, ETC)

QUANT. ANO FABRICAÇAF O

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça! o.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, nº 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-901, Tangará da Serra-MT
Tel.: (65) 3311-4820, e-mail: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br 

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________

mailto:licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br
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ANEXO IX

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa ______________________,  CNPJ____________  e Inscriça! o estadúal _____________,  sitúada na ___________________________,
neste ato representada pelo seú __________ Sr. _____________________, brasileiro, casado, CPF ___________ RG ________________,
para fins de participaça! o na  CONCORRÊNCIA Nº  002/2022, DECLARA, sob as penas da Lei,  qúe a mesma possúi
disponibilidade de pessoal e condiço! es para execútar o objeto da presente licitaça!o caso seja vencedora.

Declara  ainda,  estar  ciente  das  obrigaço! es  constantes  no  edital,  na  minúta  contratúal,  nas  planilhas,  plantas  e
memoriais descritivos, sendo qúe concorda com estas disposiço! es.

E por ser verdade, firmamos a presente.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal.

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil, nº 2.351-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-901, Tangará da Serra-MT
Tel.: (65) 3311-4820, e-mail: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br 

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________

mailto:licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br
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ANEXO X 

MODELO DE BDI 

DEPT. DE LICITAÇÕES- Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT    
TEL.: (65) 3311-4800  

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________
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MODELO DE BDI DIFERENCIADO  

DEPT. DE LICITAÇÕES- Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT    
TEL.: (65) 3311-4800  

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________
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ANEXO XI

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

A] :
Comissa!o Permanente de Licitaça!o da Prefeitúra Múnicipal de Tangara�  da Serra - MT.

Assúnto: Apresentaça!o de Proposta referente a:  CONCORRÊNCIA Nº 002/2022.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE  SISTEMA
FOTOVOLTAICA NOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO: ERNESTO CHE GUEVARA, LEONARDO CEZAR VENDRAME
E JARDIM DOS IPÊS, nesta múnicipalidade, conforme Planilhas Orçamenta� ria, Cronograma Fí�sico - Financeiro, Memorial
Descritivo e Projeto Ba�sico, conforme anexo.

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitaça! o em epí�grafe, apresentamos nossa proposta para (descrever o objeto)
no múnicí�pio  de Tangara�  da  Serra,  pelo  preço total,  de  R$ .........  (.................................),  sendo qúe os  pagamentos  sera!o
efetúados pela  CONTRATANTE  em ate�  30 (trinta)  dias  apo� s  a  mediça!o  e  termo de recebimento  de cada etapa dos
serviços execútados, emitido pela eqúipe te� cnica e mediante nota fiscal e as mediço! es sera! o realizadas, apo� s a conclúsa!o
de toda a obra, objeto da Ordem de Serviço emitida, mediante solicitaça!o formal da CONTRATADA.

Para  orientaça! o  de  V.Sas.,  informamos  qúe  o  prazo  de  validade  da  proposta  e�  de  60  (sessenta)  dias  e  nos
comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjúdicado o objeto da licitaça! o, no prazo qúe for estabelecido na
respectiva convocaça!o, ale�m de qúe declaramos qúe os preços apresentados compreendem todos os cústos e despesas
para a perfeita execúça! o do objeto. O representante legal desta firma para este fim, sera�  o Sr............................... portador da
Ce�dúla  de  Identidade  -  RG  n°.............  SSP/.............  e  CPF/MF  n°..........................................  residente  e  domiciliado
a:   .................................. na cidade...................
                        
Declaramo-nos de pleno acordo com as condiço! es estabelecidas no edital da licitaça! o.
Obs.:  A  licitante  ale�m  destes  termos  podera�  apresentar  oútras  informaço! es  qúe  a  administraça! o  múnicipal  júlgúe
necessa� rias.

VALOR TOTAL POR EXTENSO
A validade da presente proposta e�  de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertúra da proposta, observado o
disposto no caput e para� grafo ú� nico do art. 110 da Lei nº 8.666/93.
Execútaremos os serviços conforme as exige;ncias do edital e seús Anexos.
Informamos, por oportúno, qúe esta! o inclúsos nos preços todas as despesas e cústos diretos e indiretos relacionadas a:
execúça! o do Contrato, inclúsive aqúelas decorrentes de impostos, segúros e encargos sociais.
Os dados da nossa empresa sa! o:
a) Raza!o Social: ________________________________________________________
b) CGC (MF) nº: ___________________________Insc. Estadúal nº.:_______________
c) Endereço: ______________________________________________________
d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________
e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________
f) Banco ___________ Age;ncia nº:__________Conta nº:____________________

De acordo com a legislaça! o em vigor, eú, ___________________________, CPF/MF nº _________________________, declaro estar ciente 
da responsabilidade qúe assúmo pelas informaço! es constantes desta ficha de cadastro.

Local e data.

Nome do Representante Legal/Assinatúra
CPF

Anexar ao Envelope Nº 02 – Proposta

DEPT. DE LICITAÇÕES- Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT    
TEL.: (65) 3311-4800  

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

CONTRATO Nº ...../ADM/2022
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DO TIPO: MENOR PREÇO
POR  ITEM,  EM  REGIME  DE: EMPREITADA  GLOBAL,  QUE  FAZEM
ENTRE SI, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E, DE
OUTRO  LADO  A  EMPRESA.......................,  COMO  VENCEDORA  DO
PROCESSO  LICITATON RIO  NA  MODALIDADE  DE  CONCORRÊNCIA  Nº
002/2022 tendo  por  objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  EXECUTAR  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE
SISTEMA  FOTOVOLTAICA  NOS  CENTROS  MUNICIPAIS  DE
ENSINO:  ERNESTO  CHE  GUEVARA,  LEONARDO  CEZAR
VENDRAME E JARDIM DOS IPÊS,  nesta múnicipalidade, conforme
Planilhas  Orçamenta� ria,  Cronograma  Fí�sico  -  Financeiro,  Memorial
Descritivo e Projeto Ba� sico, conforme anexo.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, pessoa júrí�dica de Direito Pú� blico Interno, devidamente inscrita no CNPJ
sob n.º  03.788.239/0001-66,  com sede na  Avenida  Brasil,  n.º  2.350-N,  Jardim Eúropa,  nesta  cidade  de  Tangara�  da
Serra/MT., adiante denominado  CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Múnicipal,  VANDER ALBERTO
MASSON,  brasileiro,  casado,  portador  da  Ce�dúla  de  Identidade  03913902  -  SSP/MT  e  CPF/MF  nº  432.285.341-20,
residente e domiciliado na cidade de Tangara�  da Serra/MT, adiante denominado CONTRATANTE, e de oútro lado e, de
oútro lado, a empresa ........, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologaça! o, da CONCORRÊNCIA
nº 002/2022, conforme despacho exarado no Processo Administrativo nº 040/2022, e o qúe mais consta do citado
Processo qúe passa a fazer parte integrante deste instrúmento, independentemente de transcriça!o, súbsidiariamente,
pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de júnho de 1993, e alteraço! es posteriores, firmar o presente CONTRATO, cúja minúta foi
examinada pela Assessoria Júrí�dica do múnicí�pio de Tangara�  da Serra, qúe emitiú seú parecer, conforme o para� grafo
ú� nico do artigo 38 da Lei nº 8.666 de 1993, e ainda mediante as cla� úsúlas e condiço! es segúintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente Contrato tem por fúndamento legal o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, e demais legislaço! es em vigor, e
o qúe consta nos aútos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 e os termos do Edital de  CONCORRÊNCIA Nº
002/2022 ao qúal se vincúla.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:
2.1. Sa! o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcriça! o, o Processo da CONCORRÊNCIA Nº
002/2022, a proposta Comercial apresentada pela Contratada, seús Anexos, despachos e pareceres qúe o encorpam.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:
3.1. Constitúi  os objetos do presente instrúmento contratúal  a:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EXECUTAR  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE  SISTEMA  FOTOVOLTAICA  NOS  CENTROS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO:
ERNESTO  CHE  GUEVARA,  LEONARDO  CEZAR  VENDRAME  E  JARDIM  DOS  IPÊS ,  nesta  múnicipalidade,  conforme
Planilhas  Orçamenta� ria,  Cronograma  Fí�sico  -  Financeiro,  Memorial  Descritivo  e  Projeto  Ba� sico,  conforme  anexo,
execútando  as  obras  de acordo com os  elementos  te� cnicos  constantes  do processo da licitaça! o  CONCORRÊNCIA Nº
002/2022 do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 de qúe decorre este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:
4.1.  O valor deste  Contrato  e�  de  R$ .................  (..................),  qúe representa o  montante  da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de qúantitativos qúe acompanham o Edital e múltiplicado pelos respectivos preços únita� rios. 
4.2. No preço ofertado devera! o estar inclúsos todos os cústos de materiais, ma! o de obra, eqúipamentos, ferramentas,
útensí�lios, transporte e instalaça! o de canteiro necessa� rio a:  execúça!o dos trabalhos, sinalizaça! o, limpeza da obra, segúros
de responsabilidade civil qúe cúbram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o segúro do pessoal útilizado na
obra contra  riscos de acidentes  de trabalho e o cúmprimento de todas  as obrigaço! es  qúe a legislaça! o  trabalhista  e
previdencia� ria impo! e ao empregador, sem qúaisqúer o; nús oú solidariedade por parte da Administraça! o Múnicipal. O
preço ofertado devera�  ainda inclúir qúaisqúer despesas acesso� rias e necessa� rias, mesmo na! o especificadas neste Edital,
relativas a:  execúça! o da obra.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. Todas as despesas decorrentes deste procedimento sera!o alocadas na segúinte dotaça!o orçamenta�ria:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1201 – CONSTRUÇAF O, REFORMA E AMPLIAÇAF O DAS UNIDADES DE EDUCAÇAF O INFANTIL
4.4.90.51.91.2.1.500.020.000 – Obras em Andamento
1203 – CONSTRUÇAF O, REFORMA E AMPLIAÇAF O DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.91.2.1.500.020.000 – Obras em Andamento

DEPT. DE LICITAÇÕES- Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT    
TEL.: (65) 3311-4800  
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FL:_________
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CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. Pela prestaça! o  dos serviços,  qúando devidamente solicitados, e execútados,  a CONTRATANTE pagara�  a:  licitante
vencedora o valor constante em súa proposta comercial, sem qúalqúer o; nús oú acre� scimo;
6.2. Os pagamentos sera! o efetúados pela CONTRATANTE em ate�  30 (trinta) dias apo� s a mediça! o realizada pela Eqúipe
Te�cnica  do  múnicí�pio  e  mediante  nota  fiscal  e  demais  docúmentos  pertinentes,  sendo  qúe  a  mediça! o  final  ficara�
condicionada a:  emissa! o do Termo de Recebimento proviso� rio dos serviços.
6.2.1. As mediço! es sera!o realizadas a cada 30 (trinta) dias, oú em periodicidade menor, a crite� rio da Administraça! o,
pelo fiscal da obra do múnicí�pio, de acordo com cronograma fí�sico-financeiro, aprovado, contados a partir  do iní�cio
efetivo  dos  serviços,  considerando  os  serviços  efetivamente  realizados  e  conclúí�dos  satisfatoriamente  no  perí�odo,
mediante solicitaça! o formal da CONTRATADA.
6.2.2. Entendem-se como serviços conclúí�dos satisfatoriamente aqúeles formalmente aprovados pela Fiscalizaça!o, dentro
do prazo estipúlado.
6.3.  Os pagamentos sera! o  creditados em favor da CONTRATADA por meio de depo� sito  Banca� rio em conta-corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, age;ncia, localidade e nú� mero da conta-corrente em qúe devera�  ser
efetivado o cre�dito.
6.4. As notas fiscais qúe apresentarem incorreço! es sera! o devolvidas a:  contratada e seú vencimento ocorrera�  em 10 (dez)
dias apo� s a data de súa apresentaça! o va� lida.
6.5. Do montante devido, sera! o dedúzidos os valores referentes a:  retença! o de Tribútos e Contribúiço! es nos termos e
gradaça! o da legislaça! o fiscal pertinentes.
6.6. A licitante vencedora devera� , obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatúra com CNPJ ide;ntico ao apresentado para
fins de habilitaça! o no certame, e conseqúentemente, lançado no instrúmento contratúal.

CLÁUSULA  SÉTIMA - DOS PRAZOS
7.1. O prazo  máximo para a Execução das Obras, com todos os seús serviços, conforme constante dos Projetos e dos
Memoriais e Cronograma Físico-Financeiro, será de 120 (cento e vinte) dias em cada item, contados da data do
recebimento da Ordem de Serviço.
7.1.1. Os prazos para execúça!o dos serviços sera!o  contados a partir da expediça!o da Ordem de Serviço inicial, emitida
pelo Departamento de Engenharia do múnicí�pio e assinada pelo Ordenador da despesa.
72. O instrúmento contratúal vigorara�  pelo perí�odo de 180 (cento e oitenta) dias em cada item, oú manifestaça! o da
secretaria acerca da necessidade de aditivo, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DAS OBRAS:
8.1. A aparelhagem e o material necessa� rios a:  execúça! o dos trabalhos sera! o de responsabilidade e o; nús exclúsivamente
da CONTRATADA, ficando estabelecido qúe a CONTRATANTE na! o emprestara� , nem fornecera�  qúaisqúer ferramentas,
aparelhos oú veí�cúlos.

CLÁUSULA NONA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO:
9.1. As obras ora contratadas obedecem aos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamenta�rias e demais Anexos, os
qúais sa!o parte integrante do Edital da CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar
as  obras  qúe  na! o  estiverem  de  acordo  com  o  referido  Edital,  sem  qúe  caiba  a:  CONTRATADA direito  a  qúalqúer
reclamaça! o oú indenizaça! o.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA APROVAÇÃO DAS OBRAS:
10.1. A  CONTRATADA declara  conhecer  perfeita  e  integralmente,  os  Projetos,  Memoriais  Descritivos,  Planilhas
Orçamenta� rias, Anexos e  demais  elementos  te� cnicos  referentes  a:  execúça! o  das  obras.  Declara,  ainda,  qúe  conhece
perfeitamente todas as condiço! es e locais de execúça!o das obras, túdo o qúe foi previamente considerado qúando da
elaboraça! o da proposta qúe apresentoú na licitaça! o de qúe decorre este Contrato, em raza!o do qúe declara qúe nos
preços propostos esta! o inclúí�dos todos os cústos,  despesas e encargos qúe tera�  qúe súportar representando a: qúeles
preços a ú� nica contraprestaça! o qúe lhe sera�  devida para a realizaça! o do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, identificado no presente instrúmento, declara sob as penas da lei
qúe dispo! e de poderes súficientes a:  celebraça! o deste Contrato e para obrigar de pleno direito a:  mesma CONTRATADA.
Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1. A CONTRATADA se obriga a:
11.1.1. A CONTRATADA obriga-se  a  fornecer  o  objeto,  em rigorosa e  estrita  obedie;ncia  a: s  prescriço! es  e  exige;ncias
contidas no Termo de Refere;ncia, Edital e seús Anexos, e de acordo com a proposta apresentada;
11.1.2.  Ale�m dos encargos de ordem legal e os demais assúmidos em oútras cla� úsúlas e docúmentos integrantes deste
CONTRATO e sem alteraça! o dos preços estipúlados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:
11.1.2.1.  Cúmprir integralmente o objeto do presente CONTRATO;
11.1.2.2. Direcionar todos os recúrsos necessa� rios, visando a:  obtença! o do perfeito fornecimento do objeto contratúal, de
forma plena e satisfato� ria, sem o; nús adicionais de qúalqúer natúreza a CONTRATANTE;
11.1.2.3. Fornecer  os  prodútos  de  comprovada  qúalidade,  de  acordo  com  os  aspectos  qúalitativos  e  qúantitativos
consoantes a legislaça! o pertinente aplica� veis em cada caso, mantendo dúrante toda a execúça! o do CONTRATO, todas as
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condiço! es de habilitaça! o e qúalificaça! o exigidas neste procedimento licitato� rio, em compatibilidade com as obrigaço! es
assúmidas;
11.1.2.4. Providenciar a imediata correça! o dos defeitos apontados pela CONTRATANTE qúanto aos prodútos e serviços
fornecidos,  o  objeto  da contrataça! o,  em qúe se verifiqúem ví�cios,  defeitos  oú incorreço! es,  no prazo assinalado pelo
Múnicí�pio;
11.1.2.4.1. Na hipo� tese de descúmprimento da obrigaça! o no prazo assinalado, fica facúltado a CONTRATANTE reqúerer
qúe ela seja execútada a:  cústa do detentor do CONTRATO, descontando-se o valor correspondente dos pagamentos
devidos ao detentor do CONTRATO;
11.1.2.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso a: s depende;ncias da CONTRATANTE; 
11.1.2.6. Manter  os  seús  empregados  identificados,  qúando  no  recinto  da  CONTRATANTE,  devendo  súbstitúir
imediatamente  qúalqúer  úm  deles  qúe  seja  considerado  inconveniente  a:  boa  ordem  e  a: s  normas  disciplinares  da
CONTRATANTE;
11.1.2.7. Na! o transferir a oútrem, no todo oú em parte, o objeto do CONTRATO;
11.1.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execúça! o deste CONTRATO;
11.1.2.9. Aceitar, nas mesmas condiço! es do CONTRATO, os acre� scimos qúe se façam necessa� rios nas compras, de ate�  25%
(vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, na! o sendo necessa� ria a:  comúnicaça!o
pre�via da CONTRATANTE;
11.1.2.10. Cúmprir todas as obrigaço! es de natúreza fiscal, trabalhista e previdencia� ria, inclúindo segúro contra riscos de
acidentes  do  trabalho,  com  relaça! o  ao  pessoal  designado  para  a  realizaça!o  do  fornecimento,  qúe  na! o  tera! o  com  a
CONTRATANTE qúalqúer ví�ncúlo empregatí�cio;
11.1.2.11.  Apresentar dúrante a execúça! o  do CONTRATO, caso seja solicitado, docúmentos qúe comprovem estarem
cúmprindo a legislaça! o em vigor, com relaça! o a: s obrigaço! es assúmidas, em especial, com encargos sociais, trabalhistas,
previdencia� rios, tribúta� rios, fiscais e comerciais;
11.1.2.12.  Responder,  independentemente de cúlpa, por qúalqúer dano pessoal oú patrimonial  a  CONTRATANTE, oú
ainda a terceiros,  na execúça!o  do fornecimento objeto deste CONTRATO, na! o sendo exclúí�da,  oú mesmo redúzida, a
responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaça!o oú acompanhamento pela CONTRATANTE.
11.1.2.13. Indenizar terceiros e/oú a CONTRATANTE, mesmo em caso de aúse;ncia oú omissa!o de fiscalizaça! o por parte
deste,  pelos  danos oú prejúí�zos  a  qúe der  caúsa,  por  dolo  oú cúlpa,  assegúrados a  ampla defesa e  o  contradito� rio,
devendo  o  fornecedor  adotar  todas  as  medidas  preventivas,  com  fiel  observa; ncia  a: s  exige;ncias  das  aútoridades
competentes e a: s disposiço! es legais vigentes;
11.1.2.14. Súbmeter-se a:  fiscalizaça!o por parte da CONTRATANTE, bem como a: s disposiço! es legais em vigor;
11.1.2.15. Manter, dúrante toda a execúça!o do contrato, em compatibilidade com as obrigaço!es assúmidas, todas as condiço!es
de habilitaça!o e qúalificaça!o exigidas na licitaça!o, ale�m daqúelas pertinentes a legislaça!o trabalhista;
11.1.2.16.  Apresentar  ao  Engenheiro(a)  Fiscal  da  Obra  a  matrí�cúla  no  Cadastro  Especí�fico  do  INSS  (CEI)  no  prazo
estabelecido pelo Art.  49, § 1º, da Lei nº 8.212/1991, atúalizada pela Lei nº 11.941/2009, qúal seja, 30 (trinta) dias,
contado do iní�cio de súas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.1. A CONTRATANTE se obriga a:
12.1.1. Efetúar a:  CONTRATADA os pagamentos, nas condiço! es estabelecidas neste Instrúmento.
12.1.2.  Cúmprir  todas  as  obrigaço! es  assúmidas  atrave�s  do Edital  e  Contrato,  efetúando os  pagamentos  devidos  nas
condiço! es estabelecidas; 
12.1.3. Aplicar as sanço! es administrativas, qúando se façam necessa� rias;
12.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a:  execúça!o do edital, bem como do termo de contrato, em
especial qúanto a:  aplicaça!o de sanço! es, alteraço! es e repactúaço! es da mesma;
12.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalizaça! o da execúça! o do referido contrato, alertando o execútor das falhas qúe
porventúra  ocorram,  exigindo  súa  imediata  correça! o.  Tal  fiscalizaça! o,  em  hipo� tese  algúma,  atenúa  oú  exime  de
responsabilidade da CONTRATADA;
12.1.6. Esclarecer as dú� vidas e indagaço! es da CONTRATADA, por meio da fiscalizaça! o do Contrato dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:
13.1. A execúça! o das obras sera�  acompanhada pela Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, formalmente nomeada para este fim,
designada representante da Administraça! o, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o qúal devera�  atestar a realizaça!o
das obras contratadas, observados  os  artigos  73  e  74  da  Lei  8.666/93  e  súas  alteraço! es,  bem  como  as demais
especificaço! es constantes deste Edital, sem o qúal na! o sera�  permitido qúalqúer pagamento.
13.2. Para fiscalizaça! o do objeto júnto a:  Contratada, sera�  designado servidor da Secretaria Múnicipal de Edúcaça! o,  Sra.
ELIANE SANTIAGO DE LIMA,  matrí�cúla nº  2137,  CPF/MF:  986.721.931-72 e como Súplente o Sr.  RODRIGO SILVA
PARREIRA, matrí�cúla nº 103316, CPF/MF: 706.563.801-44, formalmente nomeados para esse fim, atrave�s de portaria.
13.3. Fica estabelecido qúe a fiscalizaça! o na! o tera�  qúalqúer poder para eximir a Contratada de qúaisqúer obrigaço! es
previstas neste instrúmento. 
13.4. A fiscalizaça! o solicitara�  a:  Contratada todas as informaço! es e esclarecimentos necessa� rios ao perfeito conhecimento
e controle das obras.
13.5. A aça!o oú omissa! o, total oú parcial da fiscalizaça! o, na! o exime a Contratada de total responsabilidade pelas súas
obrigaço! es trabalhistas e previdencia� rias.
13.6. A fiscalizaça!o acompanhara�  a execúça! o das obras, solúcionando qúaisqúer casos concernentes a estes qúe forem de
súa compete;ncia, levando-os ao conhecimento do responsa� vel pela contrataça! o.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
14.1. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE mediante aprovação e liberação da Medição encaminhada
ao órgão gerenciador dos recursos, realizada pela Equipe Técnica do município, formalmente nomeada para este
fim, sendo que a medição final ficará condicionada à emissão do Termo de Recebimento provisório dos serviços;
14.1.1. Os Termos de Mediço! es sera! o formalizados, pela Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, nomeada para este fim,  de acordo
com cronograma fí�sico-financeiro, mediante solicitaça! o formal da CONTRATADA e sera! o encaminhados para o o� rga! o
gerenciador dos recúrsos.
14.1.2. Os Termos de Mediço! es sera! o formalizados, pela Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, nomeada para este fim,  de acordo
com cronograma fí�sico-financeiro, mediante solicitaça! o formal da CONTRATADA.
14.2. No preço ofertado devera! o estar inclúsos todos os cústos de materiais, ma! o de obra, eqúipamentos, ferramentas,
útensí�lios,  transporte  e instalaça! o  de canteiro  necessa� rio a:  execúça!o  dos  trabalhos,  sinalizaça! o,  limpeza,  segúros  de
responsabilidade civil  qúe cúbram danos pessoais e materiais  a terceiros,  e  ainda,  o segúro do pessoal  útilizado na
prestaça!o do serviço contra riscos de acidentes de trabalho e o cúmprimento de todas as obrigaço! es qúe a legislaça! o
trabalhista e previdencia� ria impo! e ao empregador, sem qúaisqúer o; nús oú solidariedade por parte da Administraça! o
Múnicipal. O preço ofertado devera�  ainda inclúir qúaisqúer despesas acesso� rias e necessa� rias, mesmo na! o especificadas
neste Edital, relativas a:  execúça! o das obras.
14.3. Os pagamentos sera!o efetúados conforme cronograma fí�sico-financeiro, mediante Termo de Mediça! o, emitido pela
Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, nomeada para este fim, em ate�  10 (dez) dias apo� s a aprovaça!o e liberaça! o pelo o� rga! o
gerenciador dos recúrsos, conforme as Notas Fiscais/Fatúras.
14.4.  Os pagamentos sera!o creditados em favor da CONTRATADA por meio de depo� sito Banca� rio em conta-corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, age;ncia, localidade e nú� mero da conta-corrente em qúe devera�  ser
efetivado o cre�dito.
14.5. As notas fiscais qúe apresentarem incorreço! es sera! o devolvidas a:  contratada e seú vencimento ocorrera�  em 10
(dez) dias apo� s a data de súa apresentaça! o va� lida.
14.6. Do montante devido, sera! o dedúzidos os valores referentes a:  retença! o de Tribútos e Contribúiço! es nos termos e
gradaça! o da legislaça! o fiscal pertinentes.
14.7.  Os  pagamentos  estara! o  diretamente  condicionados  a:  apresentaça! o  de  comprovaça! o  de  Regúlaridade  fiscal  e
trabalhista, conforme exige;ncia em edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
15.1. A Contratada obrigar-se-a�  a aceitar os acre� scimos e/oú súpresso! es qúe se fizerem necessa� rios nas obras em ate�
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, atúalizado, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º 8.666/93.
15.2. Com fúlcro no art. 65, §2º da Lei 8.666/93, as súpresso! es na!o podera! o exceder os limites acima mencionados, salvo
as súpresso! es resúltantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
15.3. Os preços contratados na!o sofrera!o reajúste no perí�odo correspondente ao contrato de execúça!o da obra.
15.4. Vencido o prazo do contrato de execúça! o das obras por fato de qúe na! o tenha dado caúsa a CONTRATADA, na
ocorre;ncia de fato súperveniente a apresentaça! o da proposta e qúe afete o eqúilí�brio econo; mico-financeiro do contrato
o mesmo podera�  ser objeto de revisa! o, ate�  a recúperaça! o do limite de eqúilí�brio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DAS OBRAS:
16.1. As obras devera! o ser execútadas em rigorosa e estrita obedie;ncia a: s prescriço! es e exige;ncias contidas neste Edital e
a:  proposta adjúdicada, qúe sera!o parte integrante do contrato. 
16.2. A licitante  vencedora devera�  execútar o objeto,  na forma e condiço! es determinadas no presente edital  e seús
anexos, bem como as obrigaço! es definidas na minúta do contrato, sem prejúí�zo decorrente das normas, dos anexos e da
natúreza da atividade.
16.3. O prazo para a Execução das Obras conforme Cronograma Físico-Financeiro será de 120 (cento e vinte) dias
em cada item, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço,  emitido pelo setor de engenharia do
Município.
16.3.1. A obra executada, será recebida mensalmente, pelo Município, mediante Termo de Medição, emitido pela
Eqúipe Te�cnica do múnicí�pio, formalmente nomeada para este fim, e aceitos pelo ordenador da despesa,  qúe devera�
atestar seú recebimento.
16.4. - No recebimento e aceitaça! o das obras sera�  observada, no qúe coúber, as disposiço! es da Lei Federal nº 8.666/93 e
súas alteraço! es.
16.5 - Execútado o Contrato, os serviços sera!o recebidos atrave�s de Termo de Recebimento Proviso� rio, nos termos do art.
73, inc. I, “a” da Lei 8.666/93, e apo� s, Definitivo:
a) Provisoriamente pelo Responsa� vel por seú acompanhamento e Fiscalizaça! o, mediante termo circúnstanciado em ate�
15 dias do comúnicado escrito da Contratada;
b) Definitivamente por Comissa! o de Engenheiros e Arqúitetos designados pelo múnicí�pio de Tangara�  da Serra, mediante
termo circúnstanciado assinado pelas partes, apo� s terem os serviços sido examinados e júlgados em perfeitas condiço! es
te� cnicas, no prazo ma�ximo de ate�  180 (cento e oitenta) dias contados apo� s entrega da ú� ltima mediça!o;
c)  O Recebimento Proviso� rio oú Definitivo na! o exclúi a responsabilidade civil pela solidez e segúrança do serviço oú
obra, podendo ocorrer solicitaço! es para correço! es de defeitos de execúça! o qúe súrgirem dentro dos limites de prazo de
garantia estabelecidos pela Lei.
16.6. A recúsa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior, implicara�  na aplicaça! o das sanço! es previstas
no presente edital. 
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16.7. O Múnicí�pio de Tangara�  da Serra - MT, reserva para si o direito de recúsar as obras em desacordo com o Contrato,
Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamenta� rias e demais Anexos do Edital,  devendo estes,  serem refeitos a: s
expensas, da CONTRATADA, sem qúe isto lhe agregúe direito ao recebimento de adicionais.
16.7.1.  Pelo na! o cúmprimento deste item, as obras sera!o tidas como na! o execútados, aplicando-se as sanço! es adiante
estipúladas para o caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
17.1. Alteraço! es do Contrato original qúe venham a ser necessa� ria sera! o incorporadas ao Contrato dúrante súa vige;ncia,
mediante termos aditivos com as devidas jústificativas, nos segúintes casos:

I - unilateralmente pela Contratante:
a) Qúando,  por  súa iniciativa,  hoúver  modificaço! es  dos  detalhes  execútivos  oú dos  Projetos,  Memoriais  Descritivos,
Planilhas Orçamenta� rias, para melhor adeqúaça! o te� cnica do objeto;
b) Qúando necessa� ria a:  modificaça! o do valor contratúal em decorre;ncia de acre� scimo oú diminúiça!o qúantitativa de seú
objeto ate�  o limite permitido na forma do artigo 65, §1º da Lei n° 8.666/93, do valor inicial do Contrato oú instrúmento
eqúivalente. 

II - por acordo entre as partes:
a) Qúando hoúver a súbstitúiça! o de garantia de execúça!o, por deliberaça! o conjúnta das partes;
b) Qúando necessa� ria a:  modificaça! o do regime de execúça! o, em fase de verificaça! o te� cnica de inaplicabilidade dos termos
do Contrato original;
c) Qúando necessa� ria a:  modificaça!o da forma de pagamento, por imposiça! o de circúnsta; ncia súperveniente, mantido o
valor  inicial  atúalizado,  vedada  a:  antecipaça! o  do  pagamento  com  relaça! o  ao  Cronograma  Financeiro  fixado,  sem
correspondente contraprestaça! o da execúça! o do objeto.
§1º - Os serviços adicionais cújos preços únita� rios na! o sa! o contemplados na Proposta inicial sera! o fixados mediante
acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.
§2º - No caso de súpressa! o de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja�  hoúver adqúirido os materiais, oú se ja�  os
tiver adqúirido e posto nos locais de trabalhos, este devera! o ser pagos pelos cústos de aqúisiça! o, transporte e oútros
regúlarmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizaça!o por oútros danos, eventúalmente
decorrentes da súpressa! o, desde qúe regúlarmente comprovados.
§3º- Qúaisqúer tribútos oú encargos legais criados, alterados oú extintos apo� s a data de apresentaça! o da PROPOSTA DE
PREÇOS, de comprovada repercússa! o nos preços contratados, implicara! o na revisa! o desses, para mais oú para menos,
conforme o caso.
§4º-  Em havendo alteraça! o únilateral do Contrato qúe aúmente os encargos da contratada, a  CONTRATANTE devera�
restabelecer, por aditamento, o eqúilí�brio Econo; mico-Financeiro inicial.

17.2. Dúrante todo o perí�odo de execúça!o do Contrato sera�  exercida estrita observa; ncia ao eqúilí�brio dos preços fixados
neste Contrato em relaça! o a:  vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar qúe, por meio
de  termos  aditivos  fútúros,  o  acre�scimo  de  itens  com  preços  súpervalorizados  oú  eventúalmente  a  súpressa! o  oú
modificaça! o de itens com preços depreciados viole princí�pios administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES:
18.1.  Pela  na! o  assinatúra  do  contrato,  por  parte  da  empresa  vencedora  e  adjúdicato� ria  dos  serviços, oú  recúsa
injústificada em receber oú retirar a nota de empenho oú docúmento eqúivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias,
contados da notificaça! o, fica convencionada a aplicaça!o de múlta de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta,
bem como a súspensa! o pelo perí�odo de dois anos, nos termos do artigo 87, III, da Lei 8.666/93.
18.2. Sem prejúí�zo das penalidades previstas no presente edital, a Comissa! o de Licitaço! es e Contratos podera�  inabilitar a
licitante  oú  desclassificar  a  proposta  sem  qúe  isto  faça  gerar  direitos  indenizato� rios  oú  de  reembolso,  caso  tome
conhecimento de fato oú circúnsta; ncia qúe desabone a idoneidade comercial oú afete a capacidade financeira, te� cnica,
júrí�dica oú de prodúça! o da Licitante.
18.3. A adjúdicata� ria contratada perdera�  a garantia contratúal, qúando o Múnicí�pio rescindir o contrato por jústa caúsa.
18.4.  A licitante qúe, sem jústa caúsa, na! o cúmprir as exige;ncias constantes desta licitaça! o e compromissos em súas
propostas,  ressalvados  os  casos  fortúitos  oú  de  força  maior,  devidamente,  jústificados  e  comprovados  a  júí�zo  da
administraça! o,  aplicar-se-a!o  as  segúintes  penalidades,  em  fúnça!o  da  natúreza  e  gravidade  da  falta  cometida,
considerando ainda, as circúnsta; ncias e o interesse da Administraça! o:
18.4.1. A na! o execúça! o parcial oú total do objeto deste contrato e a pra� tica de qúalqúer dos atos indicados nesse item de
SANÇOF ES,  verificado  o  nexo  caúsal  devido  a:  aça!o  oú  a:  omissa! o  da  CONTRATADA,  relativamente  a: s  obrigaço! es
contratúais  em  qúesta! o,  torna  passí�vel  a  aplicaça!o  das  sanço! es  previstas  na  legislaça! o  vigente  e  nesse  contrato,
observando o contradito� rio e a ampla defesa, conforme listado a segúir:
a) adverte;ncia;
b) múlta;
c) súspensa! o tempora� ria de participaça! o em licitaça! o e impedimento de contratar com a Administraça! o;
d) declaraça! o de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça! o Pú� blica.
18.4.2. As sanço! es de adverte;ncia, de súspensa! o tempora� ria do direito de contratar com a Administraça! o e de declaraça! o
de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça! o Pú� blica podera! o ser aplicadas a:  contratada júntamente
com a de múlta.
18.4.3. Adverte;ncia:
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a) A Adverte;ncia  podera�  ser  aplicada no caso de atraso súperior a  05 (cinco) dias  na  execúça!o  do cronograma  de
execúça! o fí�sico-financeiro oú de descúmprimento de qúaisqúer obrigaço! es previstas no edital e no contrato, qúe na! o
configúrem hipo� teses de aplicaça! o de sanço! es mais graves, sem prejúí�zo das múltas eventúalmente cabí�veis;
b) Tambe�m podera�  ser aplicado a adverte;ncia nos casos previstos nos itens 2 e 3.6 da parte qúe trata das MULTAS.
18.4.4. Múltas:
18.4.4.1.  Caso  haja  a  inexecúça! o  parcial  do  objeto,  sera�  aplicada  múlta  de  ate�  10% (dez  por  cento)  sobre  o  saldo
contratúal. Para inexecúça! o total, a múlta aplicada sera�  de ate�  10% sobre o valor total do contrato.
18.4.4.2. Sera�  configúrada a inexecúça! o parcial do objeto, qúando:
b.1) a CONTRATADA execútar, ate�  o final da metade  do prazo de execúça! o do objeto, menos de 50% do previsto no
cronograma fí�sico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizaça! o;
b.2) hoúver atraso injústificado por mais de 20 dias apo� s o te� rmino do prazo fixado para a conclúsa! o da obra.
18.4.4.3. Sera�  configúrada a inexecúça! o total do objeto qúando hoúver atraso injústificado para iní�cio dos serviços por
mais de 15 dias apo� s a emissa!o da ordem de serviço.
18.4.4.4. Ale�m das múltas previstas no súbitem 18.4.4 podera! o ser aplicadas múltas, conforme graús e eventos descritos
nas tabelas 1 e 2. Na primeira ocorre;ncia de qúaisqúer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizaça!o podera�  aplicar
apenas a sança!o de adverte;ncia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDEQ NCIA

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

Tabela 2
INFRAÇÃO

GRAU
Item DESCRIÇÃO

1
Permitir a presença de empregado desúniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocor-
re;ncia.

01

2 Manter fúnciona� rio sem qúalificaça! o para a execúça! o dos serviços; por empregado e por dia. 01

3
Execútar serviço incompleto, paliativo súbstitútivo como por cara� ter permanente, oú deixar de pro-
videnciar recomposiça! o complementar; por ocorre;ncia.

02

4 Fornecer informaça! o pe� rfida de serviço oú súbstitúiça! o de material; por ocorre;ncia. 02

5
Execútar serviço sem a útilizaça! o de eqúipamentos de proteça! o individúal (EPI), qúando necessa� -
rios, por empregado, por ocorre;ncia.

03

6
Súspender oú interromper, salvo motivo de força maior oú caso fortúito, os serviços contratúais; por
dia e por tarefa designada.

03

7 Reútilizar material, peça oú eqúipamento sem anúe;ncia da FISCALIZAÇAF O; por ocorre;ncia. 03
8 Destrúir oú danificar docúmentos por cúlpa oú dolo de seús agentes; por ocorre;ncia. 03
9 Utilizar as depende;ncias da obra para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorre;ncia. 04

10
Recúsar-se  a  execútar  serviço  determinado  pela  FISCALIZAÇAF O,  sem  motivo  jústificado;  por
ocorre;ncia.

04

11
Permitir sitúaça! o qúe crie a possibilidade de caúsar oú caúse dano fí�sico, lesa! o corporal oú conse-
qú̂e;ncias letais; por ocorre;ncia.

06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorre;ncia. 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13
Apresentar a ART / RRT dos serviços para iní�cio da execúça! o destes no prazo de ate�  10 dias apo� s a
emissa! o da Ordem de Serviço, por dia de atraso.

01

14
Súbstitúir empregado qúe tenha condúta inconveniente oú incompatí�vel com súas atribúiço! es; por
empregado e por dia.

01

15 Manter a docúmentaça! o de habilitaça! o atúalizada; por item, por ocorre;ncia. 01
16 Cúmprir hora� rio estabelecido pelo contrato oú determinado pela FISCALIZAÇAF O; por ocorre;ncia. 01

17
Cúmprir  determinaça! o  da  FISCALIZAÇAF O  para  controle  de  acesso  de  seús  fúnciona� rios;  por
ocorre;ncia.

01

18
Fornecer EPI, qúando exigido, aos seús empregados e de impor penalidades a: qúeles qúe se negarem
a úsa� -los, por empregado e por ocorre;ncia.

02

19 Cúmprir determinaça! o formal oú instrúça! o complementar da FISCALIZAÇAF O; por ocorre;ncia. 02

20
Iniciar  execúça! o  de  serviço  nos  prazos  estabelecidos  pela  FISCALIZAÇAF O,  observados  os  limites
mí�nimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia.

02

21
Refazer  serviço  na! o  aceito  pela  FISCALIZAÇAF O,  nos  prazos  estabelecidos  no  contrato  oú
determinado pela FISCALIZAÇAF O; por ocorre;ncia.

03

22
Indicar e manter dúrante a execúça! o do contrato o engenheiro responsa� vel te� cnico pela obra, nas
qúantidades previstas neste edital; por dia.

04

24
Efetúar  o  pagamento  de  sala� rios,  vale-transporte,  tí�qúetes-refeiça! o,  segúros,  encargos  fiscais  e
sociais, bem como arcar com qúaisqúer despesas diretas e/oú indiretas relacionadas a:  execúça! o do
contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorre;ncia.

05
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18.4.4.5. Qúando  a  CONTRATADA  deixar  de  cúmprir  prazo  previamente  estabelecido  para  execúça!o  dos  serviços
previstos no cronograma de execúça! o fí�sico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizaça! o sera! o aplicadas
múltas conforme tabela 3. A apúraça! o dos atrasos sera�  feita semanalmente.
18.4.4.6. A(s) múlta(s)  por atraso injústificado na execúça!o dos serviços incidira! o sobre os valores previstos para o
pagamento do me;s em qúe ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fí�sico-financeiro inicialmente apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇAF O.
18.4.4.7. O atraso injústificado na execúça! o dos serviços sújeitara�  a CONTRATADA a sanço! es varia� veis e progressivas, a
depender da gravidade e da freqúe;ncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3

GRAU
MULTA

(sobre o valor previsto a ser execútado a cada 20 dias)
TIPO DE ATRASO

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

2 0,30%
MEDIANO E EVENTUAL

BRANDO E INTERMITENTE

3 0,50%
GRAVE E EVENTUAL

BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0,90%
GRAVE E INTERMITENTE

MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

18.4.4.8. Qúanto a:  gravidade, o atraso sera�  classificado como:
I - Brando: qúando acarretar úm atraso de 5% ate�  15% na execúça!o dos serviços na etapa;
II - Mediano: qúando acarretar úm atraso de 15% a 25% na execúça! o dos serviços na etapa;
III - Grave: qúando acarretar úm atraso de mais de 25% na execúça! o dos serviços na etapa.
18.4.4.9. Qúanto a:  freqúe;ncia, o atraso sera�  classificado como:
I - Eventúal: qúando ocorrer apenas úma vez;
II - Intermitente: qúando ocorrer mais de úma vez, em mediço! es na! o súbseqúentes;
III - Constante: qúando ocorrer mais de úma vez, em mediço! es súbseqúentes;
18.4.4.10. A gravidade do atraso sera�  aferida, em cada mediça!o, de maneira cúmúlativa, procedendo-se a:  comparaça! o
entre  o  valor  total  acúmúlado  previsto  pela  CONTRATADA  no  cronograma  fí�sico-financeiro  apresentado  e  o  total
acúmúlado efetivamente realizado ate�  a mediça! o em qúesta! o.  A múlta podera�  ser aplicada no decorrer da obra, nos
perí�odos de medição seguintes ao da constatação do atraso.
18.4.4.11. No  primeiro  me;s  em  qúe  ocorrer  atraso  podera�  ser  aplicada,  a  crite� rio  da  FISCALIZAÇAF O,  a  sança! o  de
adverte;ncia. A qúalqúer tempo a FISCALIZAÇAF O podera�  aplicar a sança! o de adverte;ncia se constatado atraso da obra de
ate�  5%.
18.4.4.12. Se a CONTRATADA apresentar,  nos perí�odos de mediça! o  segúintes  ao do registro do atraso,  recúperaça!o
satisfato� ria ao cúmprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇAF O podera� ,  a seú exclúsivo crite� rio,  optar pela na! o
aplicaça! o da múlta.
18.4.4.13. A recúperaça! o súpracitada na! o impede a aplicaça! o de oútras múltas em caso de incide;ncia de novos atrasos.
18.4.4.14. Ale�m das múltas previstas nos itens anteriores, podera!o ser aplicadas múltas, no valor de R$2.000,00 por dia
de atraso, pelo na! o cúmprimento dos marcos temporais de entregas parciais de serviços previstos no cronograma de
execúça! o fí�sico-financeiro fixados pela prefeitúra.
18.4.4.15. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato,
por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite, considerando o percentual executado da
obra, poderá será configurada a inexecução parcial do objeto.
18.4.4.16. O somato� rio das múltas previstas nos itens acima na! o podera�  últrapassar o percentúal de 10% sobre o valor
total do contrato.
18.4.5. Sú  spensa! o Tempora� ria de Participaça!o em Licitaça! o e Impedimentos de Contratar com a Prefeitúra de Tangara�  da  
Serra- MT.
18.4.5.1. A sança! o de súspensa! o do direito de licitar e de contratar com a prefeitúra, de qúe trata o inciso III, art. 87, da
Lei 8.666/93, podera�  ser aplicada a:  CONTRATADA, por cúlpa oú dolo, por ate�  dois anos, no caso de inexecúça! o parcial do
objeto, conforme previsto no item 1.1 da parte de MULTAS, entre oútros casos.
18.4.6. Declaraça! o de Inidoneidade para Licitar oú Contratar com a Administraça!o Pú� blica.
18.4.6.1.  A sança! o de declaraça! o de Inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraça! o Pú� blica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera�  aplicada, dentre oútros casos, qúando:
a) tiver sofrido condenaça! o definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraúde fiscal no recolhimento de qúaisqúer
tribútos;
b) praticar atos ilí�citos, visando frústrar os objetivos da licitaça! o;
c) demonstrar, a qúalqúer tempo, na! o possúir idoneidade para licitar oú contratar com a prefeitúra, em virtúde de atos
ilí�citos praticados;
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d) reprodúzir, divúlgar oú útilizar, em benefí�cio pro� prio oú de terceiros, qúaisqúer informaço! es de qúe seús empregados
tenham tido conhecimento em raza! o da execúça! o do Contrato, sem consentimento pre�vio a prefeitúra;
e) ocorre;ncia de ato capitúlado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado dúrante o procedimento licitato� rio,  qúe
venha ao conhecimento da prefeitúra apo� s a assinatúra do Contrato;
f)  apresentaça! o,  a:  prefeitúra,  de  qúalqúer  docúmento  falso  oú falsificado,  no todo  oú em  parte,  com  o objetivo  de
participar da licitaça! o oú para comprovar, dúrante a execúça! o do Contrato, a manútença! o das condiço! es apresentadas na
habilitaça! o;
g) inexecúça! o total do objeto, conforme previsto no item 1.2 da parte de MULTAS.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
19.1.  A  inexecúça! o  total  oú  parcial  deste  Contrato  da�  ensejo  a:  súa  rescisa! o,  pela  parte  inocente,  e  acarretara�  as
conseqú̂e;ncias previstas neste Instrúmento e na legislaça! o pertinente;
19.1.1. Sem prejúí�zo de oútras sanço! es, constitúem motivos para rescisa! o deste Contrato, pelo CONTRATANTE:
19.1.1.1. O na! o cúmprimento do prazo contratúal;
19.1.1.2. O na! o cúmprimento de cla� úsúlas das especificaço! es constantes dos Memoriais e dos Projetos;
19.1.1.3.  A  lentida! o  na  execúça! o  das  obras,  qúe  leve  ao  CONTRATANTE  a  presúmir  súa  na! o  conclúsa! o  no  prazo
contratúal;
19.1.1.4. O atraso injústificado no iní�cio das obras;
19.1.1.5. A paralisaça! o injústificada das obras;
19.1.1.6. O desatendimento a: s determinaço! es da FISCALIZAÇAF O designada para acompanhar e  fiscalizar  a execúça! o  das
obras;            
19.1.1.7. O cometimento reiterado de faltas na execúça! o das obras;
19.1.1.8. A decretaça! o de fale;ncia;
19.1.1.9. A dissolúça! o da sociedade;
19.1.1.10. Razo! es de interesse do Serviço Pú� blico.

19.2. A rescisa! o deste contrato sera�  feita, mediante ao artigo 79 e seús incisos da Lei 8.666/93: 
I. determinada por ato únilateral e escrito da Administraça! o, nos casos enúmerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
anterior;
II. amiga� vel, por acordo entre as partes, redúzida a termo no processo da licitaça! o, desde qúe haja convenie;ncia para a
Administraça! o;
III. júdicial, nos termos da legislaça! o;
Para� grafo ú� nico - Os casos de rescisa! o contratúal sera! o formalmente motivados nos aútos do processo, assegúrado o
contradito� rio e a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL:
20.1 Ale�m das obrigaço! es legais, regúlamentares e demais constantes deste instrúmento e seús anexos, obriga-se, ainda,
a licitante adjúdicata� ria,  sob pena de eventúal rescisa! o contratúal e aplicaça! o das demais sanço! es cabí�veis,  inclúsive
múltas a:
a)  De  acordo  com o  disposto  no  Art.  56 da  Lei  nº  8.666/1993,  devera�  a  contratada  apresentar  a  comprovaça!o  da
prestaça!o  da  garantia  no  momento  da  celebraça! o  do  respectivo  termo  contratúal,  abrangendo  seús  respectivos
aditamentos, em cúmprimento a:  determinaça! o contida no Aco� rda! o TCU 1883/2011 – 1ª Ca; mara, no valor de 5% (cinco
por cento) da contrataça! o, núma das segúintes modalidades e prazos:
a.1) Ate�  a assinatúra do Contrato, para caúça!o em dinheiro oú tí�túlos da dí�vida pú� blica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritúral, mediante registro em sistema centralizado de liqúidaça!o e de cústo� dia aútorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seús valores econo; micos, conforme definido pelo Ministe� rio da Fazenda; 
a.2) Ate�  10 dias úteis apo� s a assinatúra do contrato, para as modalidades de Segúro-garantia e Fiança banca� ria.

20.2.   A Contratante não aceitará como cumprimento de exigência editalícia e contratual que impõe a prestação  
de garantia, seguro garantia ou fiança bancária que não assegurem a indenização de prejuízos decorrentes de
inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciários da contratada.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS PÚBLICAS:
21.1. Do recebimento da obra: 
21.1.1. Para o recebimento da obra observar-se-a�  o procedimento a segúir: 
21.1.1.1. A fiscalizaça!o do múnicí�pio verificara�  se a obra esta�  conclúí�da de acordo com estabelecido nas especificaço! es
te� cnicas  e,  em  caso  positivo,  propora�  a  súa  aceitaça! o  proviso� ria,  mediante  a  emissa! o  do  Termo  de  Recebimento
Proviso� rio, nos termos do art. 73, inc. I, “a” da Lei 8.666/93. 
21.1.1.2. Apo� s a entrega da ú� ltima mediça! o sera�  dado prazo ma�ximo de 180 (cento e oitenta) dias para a observaça! o do
objeto  contratado,  ao  final  do  qúal  a  mesma  sera�  recebida  definitivamente,  mediante  a  emissa! o  do  Termo  de
Recebimento Definitivo das mesmas, nos termos do art. 73, inc. I, “b” da Lei 8.666/93. 
21.1.1.3. A licitante contratada respondera�  pela solidez e segúrança das obras, objeto da presente  licitaça! o, dúrante o
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclúsa! o das mesmas, em conformidade com o art. 618, do Co� digo
Civil  Brasileiro (Lei nº 10.406/02),  ficando responsa� vel,  neste perí�odo, por reparar, corrigir,  remover, reconstrúir oú
súbstitúir, as súas expensas, no total oú em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez qúe forem apontados ví�cios oú
irregúlaridade pelo múnicí�pio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado. 
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21.1.1.4. Antes da assinatúra do Termo de Recebimento, qúer proviso� rio qúer definitivo, a CONTRATADA devera�  atender
todas as exige;ncias da fiscalizaça! o do CONTRATANTE, relacionadas com qúalqúer defeito oú imperfeiça! o verificado, qúe
devera! o ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qúalqúer o; nús para o CONTRATANTE; 
21.1.1.5.  A  assinatúra  do  Termo  de  Recebimento  em  definitivo  na! o  implica  em  eximir  a  CONTRATADA  das
responsabilidades e obrigaço! es a qúe se refere o Co� digo Civil Brasileiro. 

21.2. Da garantia das obras:
21.2.1. A licitante contratada respondera�  pela solidez e segúrança das obras, objeto da presente licitaça! o, dúrante o prazo
de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclúsa!o das mesmas, em conformidade com o art. 618, do Co� digo Civil
Brasileiro  (Lei  nº  10.406/02),  ficando  responsa� vel,  neste  perí�odo,  por  reparar,  corrigir,  remover,  reconstrúir  oú
súbstitúir, as súas expensas, no total oú em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez qúe forem apontados ví�cios oú
irregúlaridade pelo múnicí�pio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
22.1. Ale�m das hipo� teses previstas na legislaça! o e nas normas aplica� veis, a CONTRATADA sera�  responsa� vel, ainda:
22.1.1. Pela inexecúça! o, mesmo qúe parcial, dos serviços contratados;
22.1.2.  Pela  segúrança,  estabilidade e dúrabilidade dos serviços execútados, para as cargas e condiço! es de trabalho,
especificadas  nos termos do art. 618 do Novo Co� digo Civil Brasileiro;
22.1.3. Pelos efeitos decorrentes da inobserva; ncia oú infraça! o de qúaisqúer condiço! es deste Contrato;
22.1.4.  Pelo pagamento de toda a ma! o de obra necessa� ria para a execúça! o dos serviços contratados,  bem como dos
impostos e taxas por acaso incidentes sobre os serviços objeto deste contrato;
22.1.5. Pelas provide;ncias de cúmprimento das obrigaço! es assúmidas perante o CREA/CAU no tocante a provide;ncias
com relaça! o a:  regúlarizaça! o  das A.R.Ts./R.R.Ts  Indispensa� veis,  bem como pela afixaça!o  e conservaça! o  das placas de
responsabilidade correspondentes aos serviços execútados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:
23.1 Conforme Termo de Refere;ncia elaborado pelo Departamento de Engenharia e Manútença! o da Secretaria Múnicipal
de Edúcaça! o, e�  vedada a súbcontrataça! o total do objeto do contrato;
23.1.1. Sera�  admitida a súbcontrataça! o de serviços, ao percentúal ma� ximo de 30% do orçamento, devendo a empresa
indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do  iní�cio  da  realizaça! o  dos  serviços,  e  previamente  aprovada  pela
FISCALIZAÇAF O,  apresentar docúmentaça! o  qúe comprove súa habilitaça! o  júrí�dica,  regúlaridade fiscal e a qúalificaça! o
te� cnica necessa� ria.
23.1.2 A súbcontrataça! o na! o e�  obrigato� ria e devera�  ser analisada pela FISCALIZAÇAF O em cada caso concreto.
23.1.3  Em qúalqúer  hipo� tese  de súbcontrataça! o,  permanece a  responsabilidade integral  da contratada  pela  perfeita
execúça! o  contratúal,  cabendo-lhe  realizar  a  súpervisa! o  e  coordenaça!o  das  atividades  da  súbcontratada,  bem  como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cúmprimento das obrigaço! es contratúais correspondentes ao objeto da
súbcontrataça! o.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:
24.1.  Os  casos  omissos  neste  Contrato  sera! o  resolvidos  pela  legislaça! o  aplica� vel  a:  espe�cie  em  especial  pela  Lei  n°
8.666/93, de 21 Júnho de 1993, alterada pela Lei n° 8.883/94, de 08 de Júnho de 1994.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL:
25.1. Fica eleito o foro da Comarca de Tangara�  da Serra, Estado de Mato Grosso, como foro competente para dirimir
qúaisqúer qúesto! es advindas da aplicaça! o deste Contrato, com renú� ncia expressa a qúalqúer oútro, por mais privilegiado
qúe seja.

E, assim, por estarem a: s partes jústas e contratadas, as partes assinam o presente Instrúmento Contratúal, elaborado em
05 (cinco) vias de igúal teor e forma, na presença de dúas testemúnhas, para qúe prodúza seús júrí�dicos efeitos.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT
VANDER ALBERTO MASSON

Contratante

..................................................
Contratada

Testemúnhas:
1ª______________________________________
Nome:
CPF:

2ª_____________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO XIII
 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS RESUMIDAS  /  CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS
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ANEXO XIV

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA OBRA

Eú, _________________ representante da Empresa __________________, CNPJ nº _________________, vencedora do certame licitato� rio
________________,  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS cie;ncia da inteira responsabilidade desta Contratada pela solidez e
segúrança  da  obra,  objeto  da  presente  licitaça! o,  dúrante  o  prazo de 05  (cinco) anos,  contados a  partir  da  data  da
conclúsa! o  das  mesmas,  em  conformidade  com  o  art.  618,  do  Co� digo  Civil  Brasileiro  (Lei  nº  10.406/02),  ficando
responsa� vel, neste perí�odo, por reparar, corrigir, remover, reconstrúir oú súbstitúir, as súas expensas, no total oú em
parte, os serviços e obra empreitada, toda vez qúe forem apontados ví�cios oú irregúlaridade pelo múnicí�pio, contados da
data do recebimento definitivo do objeto contratado.

Local e data.

Assinatura do Representante da Empresa
CPF

Assinatura do Responsável Técnico
CREA/CAU

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTAÇÃO                        
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ANEXO XV

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO PARA TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Eú, _________________ representante da Empresa __________________, CNPJ nº _________________, vencedora do certame licitato� rio
________________, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS cie;ncia qúe para qúalqúer Termo Aditivo Contratúal, as obras oú os
serviços de engenharia solicitados no aditivo na! o podera! o ser execútados sem qúe esteja formalizado contratúalmente
com a Administraça!o, admitindo-se a paralisaça!o tempora� ria da obra, caso esta na! o possa evolúir sem os acre� scimos
solicitados.

Local e data.

Assinatúra do Representante da Empresa
CPF

ANEXAR AO ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTAÇÃO                        
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ANEXO XVI

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaro para os devidos fins licitato� rios da  CONCORRÊNCIA Nº 002/2022,  qúe a empresa.............................,  inscrita no
CNPJ (M.F.) sob o nº....................................,  possui todos os requisitos exigidos para habilitação, qúanto a: s condiço! es de
qúalificaça! o júrí�dica, te� cnica, econo; mico-financeira e regúlaridade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente qúe a falta de
atendimento a qúalqúer exige;ncia para habilitaça! o constante do Edital ensejara�  aplicaça! o de penalidade a:  declarante.

Local e data.

Assinatúra do Representante da Empresa
CPF

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO, 
OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES I E II.
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ANEXO XVII

TERMO DE REFERÊNCIA
f) DA APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

1.1 O  Presente  termo  tem  como  objetivo  a  Contratação  de  Empresa  de  Engenharia
especializada em Energia Solar para a Instalação de Sistemas de Geração Fotovoltaica On-Grid;
1.2 A instalação compreenderá as fases de  elaboração de projeto executivo, aprovação e
homologação dos mesmos na concessionária de energia local (Energisa), o fornecimento de
todos os  equipamentos  e  materiais  pertinentes  à  instalação,  possíveis  adequações de rede
elétrica, construção e ligação da miniusina, monitoramento da geração fotovoltaica e suporte
técnico;

g) OBJETO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  ESPECIALIZADA  PARA  IMPLANTAÇÃO  DE
MINIUSINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, SISTEMA CONECTADO
À  REDE,  COMPREENDENDO  A  ELABORAÇÃO  DOS  PROJETOS,  AS  APROVAÇÕES  E
HOMOLOGAÇÕES DESTES JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, O FORNECIMENTO
DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,  AS INSTALAÇÕES E EFETIVAÇÕES PARA  OS 03
(TRÊS)  CENTROS  DE  ENSINOS  MUNICIPAIS  DE  TANGARÁ  DA  SERRA  -MT,  BEM  COMO
ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES DAS REDES.

A) Miniusina Solar Fotovoltaica no  CME Leonardo Cezar Vendrame - Potência de 
pico igual a 149,46 kWp;

B) Miniusina Solar Fotovoltaica no CME Jardim dos Ipês - Potência de pico igual a
136,74 kWp;

C) Miniusina Solar Fotovoltaica no CME Ernesto Che Guevara - Potência de pico 
igual a 149,46 kWp;

2.1 NO  ESCOPO  DE  FORNECIMENTO  SÃO  CONSIDERADOS a  elaboração  de  projeto
executivo, caderno de especificações e encargos, aprovação junto à concessionária de energia,
o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, instalação e a efetivação do acesso
junto à concessionária de energia, conforme informações e especificações constantes neste
anexo;

2.2 A  licitante  vencedora  deverá  elaborar  projeto  executivo  para  instalação  da  solução
conforme  cada  local;  o  projeto  básico  apresentado  serve  como  referência  e  não  exime  a
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responsabilidade do projeto executivo que deverá ser feito pela contratada, compreendendo
também: a elaboração do Caderno de Especificações e Encargos, a aprovação deste junto à
concessionária de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação,
a efetivação do acesso junto à concessionária de energia e treinamento, de acordo com os
termos deste Projeto Básico;

2.3 O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de produção anual
de energia através de software especializado que permita simular as características reais dos
equipamentos  a  serem instalados,  os  dados  climatológicos  da  localidade,  as  influências  de
sombras, da inclinação dos módulos e de demais fatores na geração de energia do sistema
fotovoltaico;

2.4 A licitante vencedora deverá apresentar o projeto executivo após sua elaboração para
aprovação junto a fiscalização do Departamento de Engenharia e Manutenção da SEMEC, que
terá até 10 dias  úteis  para realizar  a  análise  do projeto executivo e propor,  se  necessário,
eventuais alterações do mesmo que deverão ser corrigidas e devolvidas para nova análise em
até 5 dias úteis a partir do recebimento da solicitação de alteração. Somente após aprovação
da fiscalização os serviços serão autorizados para início;

2.5 A Fiscalização será feita pelo Departamento de Engenharia e Manutenção da SEMEC e
consistirá em supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução da obra, exigindo da empresa
vencedora o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais segundo procedimentos
definidos  no  Edital  de  Licitação  e  no  Contrato  e  em  conformidade  com  os  projetos,
especificações técnicas, normas técnicas e legislação pertinente;

h) JUSTIFICATIVA

3.1 A contratação pretendida justifica-se tendo em vista a crescente elevação no custo da
energia fornecida pela concessionária e o crescente número de unidades consumidoras que a
Secretaria de Educação vem adquirindo. Desta forma, a presente alternativa se mostra viável
pelo fato de ser uma energia limpa, abundante, renovável, com instalação rápida, destacando
se por produzir uma energia autossustentável e principalmente, preservando integralmente o
meio ambiente para futuras gerações.

i) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DAS MINIUSINAS

4.1 A licitante vencedora deverá fornecer e instalar o objeto em estrita conformidade com
as disposições e especificações do edital da licitação e projeto básico em anexo;

4.2 No  recebimento  da  Ordem  de  Serviço,  a  empresa  vencedora  deverá  apresentar  a
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  da  execução  de  obra  emitida  pelo(a)  responsável
técnico da empresa, Engenheiro(a) Eletricista;
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4.3  A empresa deverá realizar os serviços em observância ao cronograma físico-financeiro
de execução contido na planilha orçamentária referente ao objeto deste Termo de Referência;

4.4 A empresa deverá efetuar a execução dos fornecimentos e instalações, disponibilizando
equipamentos  em  perfeito  estado  de  conservação  e  uso,  responsabilizando-se  com
exclusividade por todas as despesas relativas à prestação, de acordo com a especificação e
demais condições estipuladas no Edital, devendo estar incluídas no preço proposto todas as
despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas,
tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução pela
Contratada;

4.5 A responsabilidade pelo recebimento da solução de energia solar fornecida e instalada
ficará  a  cargo do  servidor  responsável  do  Departamento  de  Engenharia  e  Manutenção da
SEMEC  ,  engenheiro  eletricista,  que  deverá  emitir  termo  de  recebimento  provisório  e
posteriormente definitivo da obra;

4.6 No ato da entrega da solução de energia solar fornecida e instalada, serão analisados
em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem a especificação exigida, ou em caso
de constatação de defeito, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as instalações em que se verificarem defeitos
ou incorreções resultantes do fornecimento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da
notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante;

4.7 O  Departamento  de  Engenharia  e  Manutenção  da  SEMEC  reserva-se  ao  direito  de
avaliar, a qualquer tempo, a qualidade das instalações fornecidas pela empresa vencedora do
certame,  a  fim  de  evidenciar  o  cumprimento  das  exigências  do  edital,  podendo,  quando
necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação;

j) DOS PRAZOS

5.1 O prazo de execução dos serviços é de 120 dias, contados da assinatura da Ordem de
Serviço e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor;

5.2 O  prazo  de  contrato  decorrente  da  licitação  será  de  12  meses,  contados  da  sua
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro
do artigo 57, Lei nº 8.666, 1.993;

5.3 O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dos
serviços, provocadas por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo alterar o
prazo de vigência do contrato;
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b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar o recebimento provisório da obra.

k) IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA

6.1 A especificação da mini geração para a implantação estão descritas no ANEXO I, ANEXO
II, ANEXO III e ANEXO IV;

6.2 A  empresa  vencedora  deverá  efetuar  a  implantação  em  conformidade  com  as
especificações deste termo e seus anexos, e caso durante a implantação ocorra alguma dúvida
ou mudança de local a mesma deverá ser comunicado ao departamento de engenharia para
aprovação e posterior aprovação;

6.3 Os sistemas de miniusinas solares fotovoltaicas deverão ser implantados em Garagem e
Solo conforme projeto básico de cada local, uma vez que foram analisadas todas as edificações
de posse do Contratante, e averiguada a boa estrutura física para receber os sistemas;

6.4 Os sistemas de miniusinas solar fotovoltaicas poderão ser implantados locais diversos,
em caso fortuito, desde que seja garantido pela Prefeitura que o mesmo possui estrutura física
adequada para as instalações tais como: Local cercado com CFTV; rede de energia compatível
com a capacidade de fornecimento e instalação do sistema solar; disponibilidade de acesso à
internet; local plano e limpo;

l) CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO

7.1 Após  a  conclusão  dos  serviços  contratados,  a  empresa,  mediante  requerimento  à
Fiscalização de Obra, Departamento de Engenharia e Manutenção da SEMEC, poderá solicitar o
recebimento dos mesmos;

7.2 Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da SEMEC,
através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará
mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  em  até  15  (quinze)  dias  da
comunicação escrita da CONTRATADA;

7.3 Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos,
folhetos  e  manuais  de  montagem,  operação  e  manutenção  de  todas  as  instalações,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados
de garantia;
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7.4 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas  expensas,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou
incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo à  fiscalização  não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório;

7.5 O recebimento DEFINITIVO dos serviços, a SEMEC emitirá no prazo máximo de 6 meses
a  contar  do  recebimento  provisório,  que  comprovará  a  adequação  do  objeto  aos  termos
contratuais;

7.6 O   TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  das  obras  e  serviços,  não  isenta  a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro;

m) MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

8.1. Após  a  conclusão dos  serviços,  a  empresa deverá  enviar  ao  CONTRATANTE  a  Nota
Fiscal, correspondente ao volume de serviços prestados para conferência e aprovação, através
do servidor responsável legalmente constituído para este fim;

8.2. É concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da protocolização da
Nota Fiscal perante este Município de Tangará da Serra - MT, para conferência e aprovação do
recebimento definitivo do objeto deste Edital;

8.2 Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste
Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura
serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30
(trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal;

8.3 Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo
estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;

8.4. Para a efetivação do pagamento,  a  empresa deverá apresentar comprovante da sua
Regularidade Fiscal e Trabalhista: prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União e às Contribuições Previdenciárias – (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – (FGTS) e regularidade Trabalhista junto ao Superior Tribunal do Trabalho – (CNDT);

8.5 A licitante  vencedora deverá,  obrigatoriamente,  emitir  Nota  Fiscal/Fatura  com CNPJ
idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no
instrumento contratual;

n) FISCALIZAÇÃO DA OBRA
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9.1 A fiscalização da contratação decorrente deste edital caberá à Secretaria Municipal de
Educação   -  SEMEC,  que  determinará  o  que  for  necessário  para  regularizar  pendências
ocasionais, nos termos do art. 67, da Lei Federal n o 8.666/93;

9.2 Para fiscalização dos serviços serão designados servidores da Secretaria Municipal de
Educação - SEMEC, formalmente nomeados mediante portaria como segue:

a) Fiscal de obra: Marcos Aparecido Fernandes da Costa, Engenheiro Eletricista; 
b) Suplente de Fiscal: Aldir Alisson Bourscheidt,  Arquiteto e Urbanista ;

c) Supervisor do Contrato: Elaine Cristina Sena Moraes, Engenheira Civil. 

9.3 Competirá  aos  responsáveis  pela  fiscalização  acompanhar  o  fornecimento  da
instalação,  inclusive  a  observância  do  projeto  aprovado  junto  à  concessionária  Energisa,
rejeitar os que estiverem em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as
dúvidas  que  surgirem  no  decorrer  do  fornecimento,  dando  ciência  de  tudo  ao  licitante
adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93

9.4 Ficam reservados à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação;

9.5 As  decisões  que  ultrapassarem  a  competência  do  fiscal  do  Município,  deverão  ser
solicitadas formalmente pela Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior
ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes;

9.6 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às
implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo
que  a  ocorrência  de  irregularidade  decorrentes  da  execução  contratual  não  implica  em
corresponsabilidade do Município  ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA sem
prejuízo  das  penalidades  previstas,  proceder  ao  ressarcimento  imediato  dos  prejuízos
apurados e imputados às falhas em suas atividades;

o) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constituirá em:

10.1  Declaração  de  que  a  licitante  possui  em  seu  quadro  de  pessoal,  na  data  da
apresentação da proposta, quantidade suficiente e necessária de funcionários, bem como de
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Engenheiro Eletricista detentor de Atestado de Capacidade Técnica, aptos para execução do
objeto;

10.2  Prova de Inscrição ou Registro da licitante e do profissional, junto ao CREA, válidas na
data da apresentação da proposta;

10.3 A Licitante  deverá  apresentar  sua  certidão  jurídica  do  mesmo  conselho  que  o  seu
responsável técnico pertence;

10.4 Comprovação de aptidão através da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica
do profissional, para desempenho pertinente ao objeto licitado e compatível em características
com  o  objeto  da  licitação,  devidamente  registrado  pela  entidade  profissional  competente
(CREA), conforme   item 10.9, alínea a  ;

10.5 A capacitação técnico-profissional  deve ser comprovada através de documentos que
comprovem que a licitante conta com funcionário (através de CTPS, Registro de Empregados
ou Contrato Particular de Prestação de Serviços), profissional de nível superior (por exemplo:
Engenheiro  Eletricista) ou  outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,
detentor de  atestado de capacidade técnica (no mínimo 01 atestado, podendo ser em maior
número,  ao  critério  da  licitante  para  comprovar  o  desempenho  técnico)  devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente CREA, por execução de obras ou serviços
de  características  semelhantes  e  de  complexidade  ao  objeto  licitado,  emitido  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado  (no  caso  de  ser  privado  deverá  ser  com  firma
reconhecido do emitente);

10.6 O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  possuir  informações  suficientes  para  qualificar  as  obras
executadas,  bem  como  possibilitar  aferir  sua  veracidade  junto  ao(s)  emitente(s)  do(s)
documento(s);

10.7 No(s) atestado(s) deverá(ão) constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is)  como prova de
capacitação técnico-profissional da licitante;

10.8 A empresa licitante deverá apresentar um profissional de engenharia (engenheiro civil
ou arquiteto) através de declaração onde indica que o mesmo será responsável pela execução
dos  serviços  de  fundações,  montagem  das  estruturas  metálicas,  escavação  de  valetas  e
execução de supra estrutura dos abrigos. Esta declaração deverá ser assinada pelo engenheiro
civil  ou  arquiteto  assumindo  o  compromisso  de  contratação  futura  para  a  execução  dos
serviços,  e  junto  com  a  declaração  deverá  ser  apresentado  um  atestado  devidamente
registrado na entidade competente, comprovando o solicitado neste item. Observar que para
o caso de indicação arquiteto, a empresa deverá estar registrada no respectivo conselho do
profissional, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
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10.9 As empresas licitantes deverão apresentar 01(um) Atestado de Capacidade Operacional
de execução de instalação em energia fotovoltaica compatível em grau e semelhança com o
objeto licitado devidamente registrado no CREA, de forma isolada e não somatória, conforme
segue:

1. Instalação de sistema de gerador de energia solar fotovoltaico conectado à rede, com  
potência mínima de   76   kWp em uma única solução;  

Justificativa:  Na  Micro  usina  de  energia  solar  o  sistema  fotovoltaico  tem  uma
potência  de  até  75KWp e  na  Miniusina  de  energia  solar  o  sistema fotovoltaico
possui  uma   potência  entre  76KWp  a  5  MWp.  Considerando  que  o  objeto  da
licitação  é  a  geração  de  miniusinas,  a  potência  mínima  a  ser  considerada  no
atestado será a mínima de sua classificação, ou seja, 76KWp.

2. Atestados de incorporação ou obras em que o licitante foi o cliente, não atenderão a
este edital;

3. A avaliação que instrui o julgamento do atestado, consiste em análise um a um, não se
admitindo o somatório deles;

d) Cada licitante deverá apresentar junto com a sua proposta de preço a marca, o
modelo e os catálogos / folder / manual das placas solares, inversores, transformador
isolador  rebaixador,  comprovando as especificações técnicas mínimas exigidas neste
termo e seus anexos, sob pena de desclafissicação.

e) A contratante efetuará uma análise técnica com base nos catálogos/folders dos
principais equipamentos apresentados na proposta de preço, caso constatado que os
catálogos  ou  manuais  ou  folders  não  atendam  ao  objeto,  a  proposta  será
desclassificada.

10.10 Indicação  de  um  responsável  técnico  engenheiro  eletricista  para execução  das
instalações:

1. A licitante deverá INDICAR e DECLARAR que o profissional se compromete em
acompanhar e estará disponível para a execução completa do objeto licitado, assinada
pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico;

p) DA SUBCONTRATAÇÃO
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11.1 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato;

11.2 Será  admitida  a  subcontratação  de  serviços,  ao  percentual  máximo  de  30%  do
orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização
dos  serviços,  e  previamente  aprovada  pela  FISCALIZAÇÃO,  apresentar  documentação  que
comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária;

11.3 Em qualquer hipótese de subcontratação,  permanece a responsabilidade integral  da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

q) CONDIÇÕES GERAIS

12.1 Os sistemas fotovoltaicos devem ser instalados com todos os equipamentos, materiais
e acessórios definidos nesta especificação, e em pleno funcionamento;

12.2 Em  horário  de  trabalho,  não  será  permitido  o  trânsito  e/ou  permanência  de
funcionários da CONTRATADA nas dependências que não sejam os locais de seu desempenho
funcional.

12.3 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das presentes especificações não
poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" elou alterar
a composição de preços unitários.  Considerar-se-á,  inapelavelmente,  a CONTRATADA como
altamente especializada nos serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado,
no valor  global  da  sua proposta,  todos  os  custos  diretos  e  indiretos,  de  serviços,  peças  e
insumos necessários à perfeita e completa consecução do objeto.

12.4 As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local das instalações
somente poderão ser retirados das dependências de acordo com as regras e procedimentos
internos;

12.5 Não  serão  aceitas  quaisquer  alegações,  por  parte  da  CONTRATADA,  de
desconhecimento das normas deste Termo de Referência.

12.6 A  atuação  da  FISCALIZAÇÃO  não  exime  a  CONTRATADA  de  sua  total  e  exclusiva
responsabilidade sobre a totalidade do fornecimento e instalações contratados.

12.7 A CONTRATANTE indicará fiscal para acompanhamento da execução dos fornecimentos
e instalações, desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo, com autoridade para
exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e FISCALIZAÇÃO do
objeto contratado.
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12.8 A CONTRATANTE poderá contratar empresa ou profissional especializado, com registro
no CREA, para assessorar a FISCALIZAÇÃO e subsidiá-la com informações.

12.9 Serão  impugnados,  pela  FISCALIZAÇÃO,  todos  os  trabalhos  que  não  satisfaçam  as
condições contratuais. 

12.10 Ficará  a  CONTRATADA  obrigada  a  demolir  os  trabalhos  impugnados  logo  após  o
recebimento do comunicado, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessa
providência.

12.11 A  FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE  poderá exigir  da  CONTRATADA a substituição de
qualquer profissional do Canteiro de instalação, desde que verificada a sua irresponsabilidade
ou incompetência para execução das tarefas, bem como hábitos de conduta nocivos à boa
administração do Canteiro.

12.12 A substituição de qualquer elemento será processada,  no máximo, 48 horas após a
comunicação  por  escrito,  da  FISCALIZAÇÃO,  sendo que esta  medida não será  aceita  como
justificativa para qualquer atraso no andamento do fornecimento e instalação formalizados no
cronograma físico-financeiro.

12.13 Todos  os  materiais  e  toda  a  mão  de  obra,  salvo  o  disposto  em  contrário  nas
Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

12.14 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes
móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens,  escadas,  andaimes  e  superfícies  de  trabalho,  bem  como  para  o  respeito  ao
dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

12.15 As  ferramentas  e  equipamentos  de  uso  nas  instalações  serão  dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de trabalho, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada
caso.

12.16 Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-
6,  NR-IO,  NR-18  e  demais  Normas  de  Segurança  do  Trabalho.  Os  equipamentos  mínimos
obrigatórios serão:

 Equipamentos para proteção da cabeça;
 Equipamentos para Proteção Auditiva;
 Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;
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 Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas.

r) GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A  CONTRATADA  deverá  apresentar  à  Administração  da  CONTRATANTE,  no  prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de
garantia  contratual  correspondente  ao  percentual  de  5% (cinco  por  cento)  do valor  anual
atualizado do contrato;

13.2 A garantia assegurará o pagamento de:

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela CONTRATADA.

s) INFORMAÇÕES AOS LICITANTES

14.1 Dúvidas  na  interpretação deste  Termo de  Referência  poderão ser  esclarecidas  pelo
Departamento de Engenharia e Manutenção da Semec;

14.2 O  Licitante  poderá  efetuar  a  vistoria  técnica  nos  locais  de  instalações  definidos,
atentando-se a todos os dados técnicos possíveis para instalação do sistema solar em Potência
de Geração dos módulos fotovoltaicos - Kwp e Kwh constante nos anexos deste termo.

14.3 Para efeito de julgamento foram apresentados os requisitos mínimos dos equipamentos
e parâmetros para que os licitantes pudessem formular sua proposta de preço, permitindo
assim uma concorrência justa e julgamento imparcial.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 A licitante vencedora obriga-se a cumprir, além das obrigações definidas no presente Edital, as

relacionadas no Termo de Referência, sem prejuízo das decorrentes das normas, anexos e da natureza

da atividade:
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15.2 Providenciar  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao  perfeito  cumprimento  do  objeto

contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão

de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais

despesas necessárias à perfeita execução do objeto pela Contratada;

15.3 Efetuar a execução das instalações, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas

relativas ao fornecimento, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e

na "Nota de Empenho"

15.4 Executar as instalações nas quantidades estipuladas na requisição de fornecimento e na Nota de

Empenho no prazo e local designados, acompanhados da Nota Fiscal com especificação e quantidade

rigorosamente idêntica ao discriminado;

15.5 Proceder  o  fornecimento  do  objeto  deste  edital,  com os  deveres  e  garantias  constantes  nos

Anexos II deste Edital;

15.6 Fornece Projeto executivo e asbuilt;

15.7 Supervisionar e gerenciar a montagem da usina;

15.8 Refazer, dentro de 72h, os serviços de instalações rejeitados pela Vistoria da ENERGISA, tendo

como obrigação analisar o laudo emitido pela Concessionária e readequar quantas vezes for necessária,

até a aprovação definitiva da execução pela ENERGISA, sem pendências;

15.9 Possuir  e  fornecer,  para  serem  utilizados  nos  serviços  de  instalações,  todas  as  ferramentas,

instrumentos, equipamentos, veículos e máquinas apropriados para execução dos serviços solicitados;

5.10 Executar fielmente o Contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas

acordadas no contrato e normas estabelecidas na Lei n  Q  8666/93 e suas alterações, de forma a não

interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE;

5.11 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e com justificativa por parte desta, qualquer

empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes

ou insatisfatórios à disciplina e interesse da CONTRATANTE;

5.12 Indenizar a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir direta

ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;

5.13 Entregar o local de trabalho em perfeitas condições de higiene e uso após a execução do serviço

de instalação dos equipamentos contratado;

5.14 Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual por todas as pessoas

presentes  no  local  da  instalação  das  peças,  de  acordo  com  o  risco  de  lesão  decorrente  de  cada

atividade  desenvolvida,  adotando  todas  as  medidas  preventivas  recomendadas  pela  Norma

Regulamentadora  NR-6  sobre  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÄO  INDIVIDUAL  EPI  (atualização  mais
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recente) e obedecendo também à NBR5410 da ABNT - Instalações Elétricas de Baixa Tensão e à NR-26 -

Sinalização de Segurança;

5.15 Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, no que couberem,

todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT,  compreendendo:

normas  de  execução  de  serviços  de  instalação,  especificações,  métodos  de  ensaio,  terminologias,

padronização e simbologias;

5.16 Assumir  a  responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho de execução dos serviços de

instalações contratados, ainda que resulte de caso fortuito,  e,  por qualquer causa, a destruição ou

danificação no serviço de instalação das peças até a definitiva aceitação pela CONTRATANTE, bem como

as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços de instalações

contratados, ainda que ocorridos na via pública ou fora do prédio da CONTRATANTE;

5.17 Entregar documentação atestando vida útil e de que qualquer problema de ordem técnica será de

responsabilidade da CONTRATADA;

5.18 Dar  ciência  ao  Departamento  de  Engenharia,  imediatamente,  e  por  escrito,  por  meio  da

FISCALIZAÇÃO, de qualquer anormalidade que venha a  ser  verificada na execução dos serviços  de

instalação,  antes  de  começar  a  instalação  para  que  o  contratante  possa  tomar  todas  as  devidas

providencias para que seja executado as instalações;

5.19 Prestar e atender prontamente os esclarecimentos que forem solicitados pelo departamento de

engenharia;

5.20 Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas

com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, alimentação do seu

pessoal,  deslocamentos  de  funcionários,  equipamentos  de  proteção  individual  e  coletivo,  tributos,

seguros,  taxas e serviços,  licenças em repartições públicas,  registros dos projetos (responsabilidade

técnica  pela  autoria),  autenticações  do  contrato,  etc.,  ficando,  ainda,  para  todos  os  efeitos  legais,

declarada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados

e/ou prepostos da Contratante/

5.21 Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e

expressa autorização da CONTRATANTE;

5.22 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

5.23 Não sub empreitar  o  total  dos  serviços  de instalações que lhe  foram adjudicados,  sendo-lhe,

entretanto, permitido faze Io parcialmente, continuando a responder, porém direta e exclusivamente,

pela  fiel  observância  das  obrigações  contratuais,  sendo  necessária  a  autorização  prévia  do

CONTRATANTE;
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5.24 Em caso de subcontratação parcial do objeto da presente licitação, será necessária a aprovação do

Departamento de Engenharia e Manutenção da SEMEC em relação a empresa da qual será utilizado os

serviços de instalações;

5.25 Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI's, EPC's e materiais

necessários à segurança do pessoal em trabalho na execução das instalações em campo, bem como

oferecer todas as condições exigidas pelo Ministério do Trabalho, de acordo com a classificação de risco

que o tipo de serviço oferece;

5.26 Declarar  em  sua  proposta  de  preços  que  o  valor  ofertado  abrange  a  execução  plena  do

fornecimento e instalação da energia solar com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos,

mão de obra e acessórios necessários à execução;

5.27 Iniciar as instalações após a emissão da respectiva Ordem de fornecimento e instalação, indicando

pessoa preposta que responderá perante execução das instalações;

5.8 Efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para

a  conclusão  do  fornecimento  e  instalação  de  maneira  satisfatória,  sempre  em  conjunto  com  a

FISCALIZAÇÃO;

5.29 Após a ordem de início para instalação das Solução de Energia solar, a empresa contratada deverá

efetuar uma visita no local novamente e tirar fotos comprovando como está o local de instalação, caso

neste ato seja constatado qualquer impedimento, a contratada deverá informar imediatamente ao

setor de engenharia da contratante para que a contratante tome as devidas providencias necessários

quanto aos reparos a serem feitos, possibilitando assim que o fornecimento e instalações contratados

possa ter início sem prejudicar a empresa contratada e onerar a mesma com os custos financeiros

decorrentes da adequação a ser realizada nos locais de instalação;

5.30 Aceita  e  concorda  que  os  fornecimentos  e  instalações  objeto  dos  documentos  contratuais,

deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido

não esteja detalhadamente mencionado no Termo de Referência;

5.31 Caso a instalação seja em outro local devera após assinatura do contrato efetuar uma vistoria na

estrutura do outro local verificando a estrutura e suas condições,  para a execução da obra, garantindo

assim  que  a  estrutura  onde  será  instalado  está  apta  a  receber  a  instalação,  garantindo  assim  a

segurança do CONTRANTE quanto as instalações.

5.32 Nesta vistoria deverá ser acompanhada de um responsável técnico do órgão contratante, caso seja

constatado quaisquer irregularidade ou incapacidade de instalação, o contratante se responsabilizara

por ajustar ou resolver tais incapacidade existente para a devida instalação de forma que permita a

contratada executar o fornecimento e instalação do sistema solar.  
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5.33 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em

vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital;

5.34 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,

contribuições  previdenciárias  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  e  referentes  aos  serviços

executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não terão qualquer vínculo empregatício

com a Contratante;

5.35 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes

de acordo entre as partes;

5.36 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em

razão de ação ou omissão,  dolosa  ou culposa,  sua ou dos seus prepostos,  independentemente de

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, procedendo imediatamente aos reparos

ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

5.37 Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento do objeto desta licitação,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor competente.

5.38 Credenciar  junto  ao  CONTRATANTE  funcionário(s)  que  atenderá  (ão)  às  solicitações  do

fornecimento e instalações do objeto deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones,

fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições;

5.39 Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos.

 Marcos Aparecido Fernandes da Costa
Eng. Eletricista – CREA 03.788.239/0001-66

Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura 

 Elaine Cristina Sena Moraes
Eng. Civil – CREA 1200049080

Chefe Depto de Engenharia e Manutenção da SEMEC
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. NORMAS DE REFERÊNCIA

Consideram-se parte integrante deste Termo de Referência – Anexo I, independente de

transcrição, e tomando-se como referências suas últimas revisões e/ou atualizações, as normas

e regulamentações:

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), relacionadas ao objeto deste termo

de referência;

 Energisa Mato Grosso (EMT) - Concessionária de distribuição local;

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), relacionadas ao objeto deste termo de

referência;

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  (CREA/MT);

 PRODIST Módulo 3 – Estabelece as condições de acesso e define os critérios técnicos

operacionais, requisitos de projeto, informações, dados e a implementação da conexão

para acessantes novos e já existentes.

 PRODIST  Módulo  4  – Estabelece  os  procedimentos  de  operação  dos  sistemas  de

distribuição, uniformiza os procedimentos para o relacionamento operacional entre os

centros de operação das distribuidoras, os centros de despacho de geração distribuída

e  demais  órgãos  de  operação  das  instalações  dos  Acessantes  e  define  os  recursos

mínimos de comunicação de voz de dados entre os órgãos de operação dos agentes

envolvidos.

 PRODIST Módulo 5 – Estabelece os requisitos mínimos para medição das grandezas

elétricas do sistema de distribuição aplicáveis ao faturamento, à qualidade da energia

elétrica, ao planejamento da expansão e à operação do sistema de distribuição.

 PRODIST Módulo 8 – Estabelece os procedimentos relativos à qualidade da energia

elétrica, envolvendo a qualidade do produto e a qualidade do serviço prestado.

 Resolução  Normativa  ANEEL  Nº  414/2010 –  Estabelece  as  condições  gerais  do

fornecimento de energia elétrica.
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 Resolução Normativa ANEEL Nº 482/2012 – Estabelece as condições gerais para acesso

de  microgeração  e  minigeração  distribuída  aos  sistemas  de  distribuição  de  energia

elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e outras providências.

 Resolução  Normativa  ANEEL  Nº  687/2015 –  Aprimora  a  resolução  nº  482/2012,  e

define novas  regras  a  serem consideradas  para  minigeração,  ou seja,  instalação  de

sistemas de geração com potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW, exceto

geração a partir de fonte hídrica que limita a potência de geração em 3 MW.

 Norma  ABNT  NBR  IEC  62.116/2012 –  Estabelece  procedimento  de  ensaio  de

antilhamento para inversores e sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica da

distribuidora.

 Norma  ABNT  NBR  16.149/2013 –  Sistemas  fotovoltaicos  (FV)  –  Características  da

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição;

 Norma  ABNT  NBR  16.150/2013 –  Sistemas  fotovoltaicos  (FV)  –  Características  da

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de

conformidade;

 Norma  ABNT  NBR  16690:2019  –  Instalações  elétricas  de  arranjos  fotovoltaicos  –

Requisitos de projeto

 Norma  ABNT  NBR  16.274/2014 –  Sistemas  fotovoltaicos  conectados  à  rede  –

Requisitos  mínimos  para  documentação,  ensaios  de  comissionamento,  inspeção  e

avaliação de desempenho;

 NBR  5410:2004  (Versão  Corrigida:  2008) –  Instalações  elétricas  de  baixa  tensão  –

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

 NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios gerais

–Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

 NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento

de risco – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

 NBR 5419-3:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a

estruturas e perigos à vida – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

 NBR  5419-4:2015  – Proteção  contra  descargas  atmosféricas  –  Parte  4:  Sistemas

elétricos e eletrônicos internos na estrutura – Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT);
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 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade – Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE);

 NR 35 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade – Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE);

 NDU 001 – Fornecimento de Energia Elétrica a Edificações Individuais ou Agrupadas até

3 unidades consumidoras (ENERGISA MT);

 NDU 015  -  Critérios  para  Conexão  de  Acessantes  de  Centrais  Geradores  e  Geração

Distribuída - Conexão em Média Tensão - Energisa Mato Grosso (EMT);

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 Serviços de Engenharia:
2.1.1  Elaboração de projeto executivo;

2.1.2  Elaboração de caderno de especificações e encargos;

2.1.3  Aprovação junto à concessionária de energia;

2.1.4  Fornecimento de todos os equipamentos e materiais;

2.1.5  Instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia.

2.2 Escopo dos serviços:
2.2.1  Elaboração de projetos básico e executivo e diagramas unifilares;

2.2.2  Estudos ou simulações com todas as suas especificações sistêmicas e também

de suas partes e peças constituintes de acordo com as bases de dados solarimetricas

brasileiras.  Estes  estudos  deverão  atender  o  escopo  estabelecidos  nos  itens  de

fornecimento deste termo e apresentar a geração de energia média mensal estimada.

Será aceito estudos elaborados nas plataformas PVSOL, PVSIST e SOLERGO;

2.2.3   Entregar  ARTs  de  execução  dos  projetos  elétricos  e  estrutural  (no  caso  de

estrutura de solo e garagem);

2.2.4   Todas  estruturas  de  fixação,  aterramento  e  conexão e  adaptações  da  rede

elétrica AC de baixa ou media tensão até o gerador fotovoltaico do contratante;

2.2.5  Treinamento e operação assistida do sistema;

2.2.6  Implantação e ativação do sistema de monitoramento de geração;

2.2.7  Entrega de toda a documentação impressa e por meio eletrônico;
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2.2.8 Construção de um abrigo adequado para os equipamentos (inversores, strinbox,

quadro elétrico), contendo os seguintes parâmetros:

A)Dimensões conforme projeto específico;

B)Paredes de alvenaria, chapiscada, rebocada e pintada;

C)Cobertura de laje;

D)Piso concretado com 10cm e pintado;

E) 01Porta e 02 janelas de ferro em gradil para ventilação dos equipamentos;

F) Base  em  concreto  em  fck  25MPa e  gradil  de  proteção  para  abrigo  do

transformador isolador.

2.2.9  Os equipamentos deverão estar fixados em torno de 10cm da parede interna

do abrigo através de suporte que permita a circulação de ar;

3.  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA 

 Deverá ser utilizado no mínimo 03(três) inversores por usina solar;  

 Deverá ser entregues catálogos originais dos fabricantes e demais documentos

que  comprovem  os  requisitos  apresentados  juntamente  com  a  proposta  de

preço, sob pena de desclassificação;

 Deverá  ser  apresentado  o  estudo  detalhado  em  plataforma  de  projeto  de

sistema  solares  (pvsist,  pvsol,  solergo)  que  comprovem  as  características

mínimas requisitadas para cada local proposto neste edital (conforme item 3.5),

juntamente com a proposta de preço, sob pena de desclassificação;

 Toda  documentação  deverá  ser  apresentada  de  acordo  com  as  normas

Brasileiras e as recomendações técnicas dos fabricantes utilizadas para atender

o termo.

3.1 Módulos Fotovoltaicos com capacidade mínima de 525Wp

O licitante deverá comprovar que os módulos são do mesmo fabricante e que atende as

seguintes especificações obrigatoriamente descritas abaixo e deverá apresentar o catálogo do

fabricante junto com a sua proposta de preço, sob pena de desclassificação:
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a)  Com eficiência mínima do modulo de 20.5% em STC;

b) Garantia mínima contra defeito de fábrica por 12 anos e garantia mínima de 30 anos de

potência linear com degradação máxima de 20%;

c) Degradação da potência gerada menor que 2,1% no primeiro ano;

d) Degradação da potência gerada entre o 2º e 25º ano menor que 0,50% ao ano;

e) Possuir topologia half-cell com 144 células;

f) Corrente  no  ponto  de  máxima  potência  maior  que  12,7  A,  medidos  a  25°.C  com

incidência de 1000W/m2; 

g) Tensão no ponto de maior potência maior que 40 V, medidos a 25°.C com incidência de

1000W/m2; 

h) Coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto (Voc) maior ou igual  a -

0,290%/o.C;

i) Potência maior ou igual a 525W, medidos a 25º.C com incidência de 1000W/m2; 

j) Deve ser monocristalino; 

k) Sendo bifacial

l) O fabricante deve estar listado como Tier 1 pela Bloomberg;

m) Deve  apresentar  carta  do distribuidor  oficial  ou  do fabricante  comprovando  que  o

produto está em fabricação ou em seu estoque no Brasil e que suportará o fabricante

durante o período de 12 anos.

n) Deve suportar strings com tensão de 1500Vdc

o) Dimensões não devem passar 1150mm de largura e 2290mm de comprimento e 35mm

de espessura.

p) Os módulos devem ser identificados de forma legível, com, no mínimo, as seguintes

informações: nome ou marca comercial do fabricante, modelo, mês e ano de fabricação

e número de série; Os módulos devem possuir certificado do Programa do INMETRO de

Avaliação da Conformidade: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, com

classificação energética “A”; Devem possuir ainda as seguintes certificações: IEC 61730

(Photovoltaic  module  safety  qualification);  IEC  61215  (Crystalline  silicon  terrestrial

photovoltaic  (PV) modules – Design qualification and type approval); ISO 14001.

3.2  Inversores
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O licitante deverá comprovar  que os inversores são do mesmo fabricante e que os

mesmos atendem as seguintes características técnicas mínimas descritas a baixo em catálogo

ou manual, e deverá apresentar o catálogo ou manual junto a sua proposta de preço, sob pena

de desclassificação. 

Os inversores deveram possuir as seguintes garantias:

a) Suporte Técnico do próprio fabricante via telefone, e-mail e suporte online todos em

português;

b) Tempo de atendimento em ate 02(dois) dias uteis após a constatação de defeito

junto ao fabricante;

c) Ajustes de tensão e paramentos de potencia via monitoramento remoto (após sua

configuração);

Troca de produto defeituoso (não será permitido o reparo do mesmo).  

3.2.1 Inversor com potência mínima de 30 KW

a) Possuir tensão de entrada mínima de 1000Vdc;

b) Deve ser capaz de receber no mínimo 45 kWp de potência dos módulos instalados;

c) Tensão mínima de operação igual ou menor que 300 Vdc;

d) Deve possuir no mínimo 4 MPPTs e no mínimo 2 strings por MPPT;

e) Corrente máxima de entrada de até 28 A por MPPT;

f) Potência mínima de saída de 30.000 W;

g) Eficiência superior a 98%;

h) Refrigeração natural ou por ventilador;

i) Conter monitoramento de falha de string;

j) Deve possuir dispositivo de proteção de surto integrado no inversor para corrente

contínua, Classe II – DPS-CC;

k) Deve possuir dispositivo de proteção de surto integrado no inversor para corrente

alternada, Classe II– DPS-CA;

l) Possuir dispositivo para detecção de resistência de isolamento DC;

m) Proteção contra arco elétrico;

n) Conter unidade de monitoramento de corrente residual;

o) Deve conter dispositivo para recuperação de PID integrada;

DEPT. DE LICITAÇÕES- Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT    
TEL.: (65) 3311-4800     75

P. M. T. S.  / CPL
FL:_________
 
Rubrica:________



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

p) Redução de tensão das strings conectadas á entrada do inversor para um nível de

tensão próximo a 1Vcc por módulo em caso de falha ou quando o inversor não estiver em

operação,  ou através  de outro equipamento /  acessório do mesmo fabricante do inversor

ofertado;

q) Possuir garantia mínima de 05 anos;

r) Grau de proteção IP65;

s) Saída trifásica em 380Vac;

t) Comunicação RS485 e Wi-Fi;

3.2.2 Inversor com potência mínima de 40 KW 

a) Possuir tensão de entrada mínima de 1000Vdc;

b) Deve ser capaz de receber no mínimo 60 kWp de potência dos módulos instalados;

c) Tensão mínima de operação igual ou menor que 300 Vdc;

d) Deve possuir no mínimo 4 MPPTs e no mínimo 2 strings por MPPT;

e)Corrente máxima de entrada de até 28 A por MPPT;

f) Potência mínima de saída de 40.000 W;

g) Eficiência superior a 98%;

h) Refrigeração natural ou por ventilador;

i) Conter monitoramento de falha de string;

j) Deve possuir dispositivo de proteção de surto integrado no inversor para corrente

contínua, Classe II – DPS-CC;

k) Deve possuir dispositivo de proteção de surto integrado no inversor para corrente

alternada, Classe II– DPS-CA;

l) Possuir dispositivo para detecção de resistência de isolamento DC;

m) Proteção contra arco elétrico;

n) Conter unidade de monitoramento de corrente residual;

o) Deve conter dispositivo para recuperação de PID integrada;

p) Redução de tensão das strings conectadas á entrada do inversor para um nível de

tensão próximo a 1Vcc por módulo em caso de falha ou quando o inversor não estiver em

operação,  ou através  de outro equipamento /  acessório do mesmo fabricante do inversor

ofertado;

q) Possuir garantia mínima de 05 anos;
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r) Grau de proteção IP65;

s) Saída trifásica em 380Vac;

t) Comunicação RS485 e Wi-Fi;

NOTA: OS INVERSORES DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE E PODENDO SER DE POTÊNCIAS

NOMINAIS DIFERENTES, DE ACORDO COM OS ARRANJOS DE MÓDULOS CONECTADOS A CADA

UNIDADE,  MAS  CADA  MPPT  DEVERÁ  SER  CONECTADO  A  UM  CONJUNTO  DE  MÓDULOS

FOTOVOLTAICOS INSTALADOS COM MESMOS ÂNGULOS DE AZIMUTE E DE INCLINAÇÃO.

3.3 Quadro de Proteção para CC

a) Deverá ser fornecido um quadro confeccionado de material não corrosivo com as

dimensões para abrigar e proteger os equipamentos de corrente contínua;

b) Deverá ser montado em caixa com grau de proteção IP-42; com fusíveis incorporados

(polo positivo e negativo); 

c) Deverá ser adotada de chave seccionadoras de sobre carga; 

d)  Deverá  ser  adotado  dispositivos  de  proteção  contra  surtos  -  DPS  em  todas  as

entradas de energia, condizentes com a energia utilizada; 

e) Ter configuração modular de acordo com a necessidade da aplicação; 

f) Todas as peças não devem apresentar rebarbas ou arestas vivas; 

g) O painel poderá ser em plástico, com grau de proteção IP65;

h) As peças em liga de aço deveram ser galvanizadas a quente; 

i) Os componentes ferrosos devem ser zincados por imersão a quente

j)  Esse  quadro servira  para instalação de outros  equipamentos  elétricos  necessários

para o funcionamento conforme norma ABNT.

NOTA:  OPCIONALMENTE,  A  STRING  BOX PODERÁ  SER  DISPENSADA  QUANDO  O  INVERSOR

POSSUIR INTERNAMENTE TODAS AS PROTEÇÕES RELACIONADAS NESTE ITEM.

3.4 Quadro de Proteção para CA

a) Deverá ser fornecido um quadro confeccionado de material não corrosivo com as

dimensões para abrigar e proteger os equipamentos de corrente alternada;
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b) Esse quadro elétrico devera possuir  proteção em baixa tensão para conexão em

tensão 380/220V, auto-suportado,  grau de proteção mínimo IP-42,  equipamento adequado

para instalação em ambiente comercial,  em local  abrigado,  isento de poluição condutiva e

gases corrosivos, pintura de acabamento epóxi pó;

c)  Esse  quadro  servira  para  instalação  de  Disjuntores,  DPS  e  outros  equipamentos

elétricos necessários para o funcionamento conforme norma ABNT;

NOTA: TODOS OS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E À PROTEÇÃO
DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE, PARA SUAS CLASSES DE
OPERAÇÃO,  COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL E  DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERÃO  DE  RESPONSABILIDADE  DO  FORNECEDOR:  OS  DISPOSITIVOS  DE  PROTEÇÃO
(DISJUNTORES)  DO  CIRCUITO  DE  INTERLIGAÇÃO  CA  DO  SISTEMA  FOTOVOLTAICO  COM  O
QUADRO CA DA EDIFICAÇÃO, ASSIM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SE NECESSÁRIO,
DE QUADRO ELÉTRICO ADICIONAL PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR, AO LADO DO QUADRO CA
EXISTENTE  NA  EDIFICAÇÃO,  CASO  NESTE  NÃO  HAJA  ESPAÇO  PARA  OS  DISPOSITIVOS
RELACIONADOS NESTA NOTA.

3.5 Transformador Isolador

Características do transformador trifásico a seco – Regime Contínuo

Potência: Deverá ser dimensionado conforme a potência dos inversores estabelecidos no 
projeto.
Frequência: 60 Hz
Material isolante: Classe F (155ºC)
Elevação de temperatura: Classe F (105ºC)

DADOS DE LIGAÇÃO
Primário 380V - Ligação estrela com neutro acessível
Secundário 220V- Ligação estrela com neutro acessível
Grupo de ligação - YnYn1

DADOS DA INSTALAÇÃO
Local: exposto ao tempo
Montagem: Em gabinete metálico, grau de proteção IP65
Pintura: Eletrostática a pó na cor cinza MUNSELL N 6,5

3.6 Estrutura para garagem e estrutura para solo
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3.6.1 Os sistemas de mini geração de energia solar fotovoltaica será implantado em

estrutura metálica de garagem e também em solo conforme mencionado em cada projeto. Os

locais foram previamente inspecionados e estão aptos a receberem a instalação das usinas

solares fotovoltaicas. 

3.6.2 Os sistemas de mini geração solar fotovoltaica poderão ser instalados em outro

local, a critério da Contratante, desde que o mesmo possua condições de receber o sistema; 

NOTA:

1)  SERÁ  RESPONSABILIDADE  DA  CONTRATANTE,  EM  CASO  DE  MUDANÇA  DE  ENDEREÇO,

DISPONIBILIZAR UM NOVO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E PARA

INSTALAÇÃO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS;

2)  SERÁ  RESPONSABILIDADE  DA  CONTRATANTE  DISPONIBILIZAR  UM  PONTO  PARA

INTERLIGAÇÃO  DO  QUADRO  ELÉTRICO  DE  CONEXÃO  E  PROTEÇÃO  CA  DO  SISTEMA

FOTOVOLTAICO  À  REDE  CA  DA  EDIFICAÇÃO,  A  SER  LOCALIZADO  A  UMA  DISTÂNCIA  CUJO

PERCURSO ENTRE AMBOS OS QUADROS NÃO SEJA SUPERIOR A 100 M.

3.6.3  As peças não deverão apresentar rebarbas ou arestas vivas;

3.6.4 Os componentes que forem ferrosos devem ser zincados por imersão a quente, de

acordo com a ABNT NBR 6323 ou ASTM A153

3.6 Painel de Medição (Troca de Relógio de Medição por parte da Energisa)

3.6.1 São de responsabilidade DA CONTRATADA a solicitação e o acompanhamento do

medidor a ser instalado pela ENERGISA.

3.6.2 A CONTRATADA deverá executar toda pendência exigida no laudo de vistoria da

ENERGISA no prazo máximo de 72hs, e quantas vezes forem necessárias até a sua aprovação

definitiva.

3.6.3 A Contratada ficara responsável pela adequação da caixa de medição onde será

instalado  o  relógio  medidor  caso  a  concessionária  de  energia  através  do  fiscal  durante  a

vistoria julgue necessário ou conforme normativa vigente para aprovação do projeto junto a

concessionaria de energia.

3.7 Sistema de Aterramento
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3.7.1  Todo o sistema fotovoltaico deve estar devidamente aterrado conforme projeto
básico em anexo, assim como seus equipamentos conforme as normas da concessionária de
energia;

NOTA: O FORNECEDOR DEVERÁ RECOMPOR À SUA CONDIÇÃO ORIGINAL, TODA ESTRUTURA

PRÉ-EXISTENTE,  COMO  PAREDES,  PISOS  E  TELHADOS,  ETC,  QUE  SEJA  DANIFICADA  EM

DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA.

3.8 Cabos, Fiação e Conexões Elétricas.

3.8.1 Os condutores CC deverão ser apropriados para utilização em sistemas solares

(cabos solares). Para os demais circuitos deverão ser de cobre flexível e do tipo de isolamento

duplo (tipo Sintenax), seção mínima compatível com a corrente do circuito;

3.8.2 Todos os terminais dos condutores deverão ser identificados, conforme diagrama

de ligação a ser elaborado pelo fornecedor e catálogos dos equipamentos;

3.8.3 Os condutores CA devem ser de cobre flexível e possuir a marca de conformidade

do INMETRO para a ABNT-NBR 6148.

3.9 Tubulação

3.9.1 Os eletrodutos e as conexões especificados deverão ser adequados para proteção

dos cabos, com bitola adequada à passagem dos cabos ou fios. A soma da área externa dos

cabos não deverá ultrapassar 60% da área interna dos eletrodutos.

3.10 Eletrodutos
3.10.1 Todo  o  sistema  de  eletroduto  deve  cumprir  rigorosamente  as  normas  da

concessionária de energia;

3.10.2 Os  fornecimentos  dos  equipamentos  para  implantação  dos  sistemas
fotovoltaicos serão executados de acordo com o projeto executivo aprovado pela ENERGISA;

3.11 Transferência de conhecimento (treinamentos)
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3.11.1  A empresa, ao final da instalação do objeto, deverá oferecer treinamento aos

técnicos da Prefeitura;

3.11.2 O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para executar

as suas tarefas correspondentes, sem necessidade de consulta aos fornecedores. A duração

dos treinamentos proposta nestas especificações é de 16 (dezesseis) horas;

3.11.3 O treinamento deverá ser aprovado previamente pelo executor do contrato, no

idioma português brasileiro, e deverá estar coerente com os equipamentos contratados;

3.11.4  O treinamento deverá ser realizado no endereço da CONTRATANTE.

3.12  Manutenção e suporte técnico disponível no caso de defeito 

3.12.1 Durante  a  vigência  da  GARANTIA  DO  SISTEMA  FOTOVOLTAICO  quanto  a

instalação do sistema será de 12(doze) Meses e nenhuma despesa será cobrada a título de

manutenção dos equipamentos, sejam despesas referentes a peças, deslocamentos, viagens,

hospedagens ou de mão-de-obra, exceto aquelas decorrentes de negligência, imprudência ou

imperícia dos usuários do Órgão, devidamente identificadas em relatório técnico emitido pela

CONTRATADA.

3.12.2 O  prazo  de  manutenção  dos  produtos  terá  início  a  partir  da  aprovação  da

conexão do sistema pela concessionária;

3.12.3 Entende-se como a manutenção, central de atendimento e suporte técnico que

compreenderão a série de procedimentos destinados a manter o(s) produto(s) de cada solução

em  perfeito  estado  de  funcionamento,  compreendendo  instalações,  reinstalações,

configurações, atualizações, correção de defeitos, ajustes e reparos necessários, de acordo com

os manuais e as normas técnicas específicas para os recursos utilizados;

3.12.4  A CONTRATADA deverá oferecer garantia das instalações executadas, incluindo

mão-de-obra,  peças,  partes  de  peças,  componentes  e  acessórios,  contados  a  partir  da

aprovação da conexão do sistema pela concessionária. 

3.12.5  Todos as instalações executadas e materiais fornecidos deverão ser garantidos

pelo fabricante, de acordo com a qualidade para eles exigida. Quaisquer defeitos constatados

na vigência do prazo de garantia deverão ser reparados por conta e risco da CONTRATADA no

período de 12 meses, após isso será por conta do contratante.
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3.12.6  A garantia será acionada caso se constate, durante o período estabelecido de

doze meses, qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado

de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser(em) substituída(s) pela CONTRATADA, no

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir do contato feito pela CONTRATANTE, quaisquer

partes, peças, assessórios ou elementos do sistema;

3.12.7  A abertura dos chamados deverá ser realizada via central telefônica e/ou e-mail,

inclusive nos finais de semanas e feriados;

3.12.8  Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um número telefônico e um endereço

eletrônico para abertura de chamados, bem como manter um ponto físico para prestação dos

serviços relacionados à garantia; 

3.12.9  Todas as solicitações feitas pelo CONTRATANTE deverão ser registradas pela

CONTRATADA, para registro de ocorrências de falhas, para acompanhamento e controle da

execução dos serviços e ainda;

3.12.10  A  CONTRATADA,  após  a  realização dos  serviços  de manutenção e suporte

técnico, deverá apresentar um Relatório contendo: a identificação do chamado com número

de protocolo único para cada ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão do chamado,

Status  do  atendimento,  identificação  do  erro/defeito,  técnico  responsável,  e  outras

informações pertinentes.

3.12.11  Sempre que os tempos de início efetivo de atendimento e de solução não

forem cumpridos,  bem como surgir  qualquer outra  situação irregular,  a  CONTRATANTE irá

notificar a CONTRATADA de tal fato, para que a mesma tome as devidas providências.

3.12.12  A  CONTRATADA  será  eximida  de  qualquer  penalidade  quanto  ao  não

atendimento dos tempos de solução desde que comprovadas as seguintes situações:

3.12.13  Quando constatado que o problema está relacionado a defeito no produto e

que o fabricante não possui uma correção imediata para tal, sendo este fato declarado pelo

próprio; e que a CONTRATADA tomou todas as medidas possíveis visando providenciar solução

de contorno;

3.12.14 Um chamado somente poderá ser fechado após confirmação de responsável do

CONTRATANTE, e o término de atendimento se dará com a disponibilidade do recurso para uso

em perfeitas condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado;
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3.12.15 A CONTRATADA não poderá deixar de executar os fornecimentos e instalações

descritos neste Termo de Referência sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter

sido executada anteriormente qualquer tipo de interferência no respectivo equipamento ou

dispositivo;

3.12.16  Durante  o  período  de  garantia  de  instalação  de  12(doze)  meses,  a

CONTRATADA, obriga-se a prestar,  sem ônus para ao CONTRATANTE, assistência técnica ao

material  que  apresentar  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  fabricação,  observadas  as

condições e prazos descritos deste Termo de Referência;

3.12.17 A substituição de peças ou componentes deverá ser  efetuada com material

original novo, de primeiro uso, recomendado pelo fabricante.

3.12.18 A  CONTRATADA  deverá  responder  por  todas  as  despesas  decorrentes  da

assistência técnica durante o período da GARANTIA DE INSTALAÇÃO DE 12(DOZE) MESES.

3.12.19 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civis e

penais da CONTRATADA

3.13 Sistema de monitoramento via web

3.13.1 O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os

dados dos sistemas fotovoltaicos instalados;

3.13.2 Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações:

a) A potência instantânea gerada pelo sistema fotovoltaico; 

b) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh;

c) A economia proporcionada pelo sistema com base no custo do kWh do local;

d) A quantidade de crédito de carbono acumulado pela geração;

e) Mostrar no mapa o local onde o sistema está instalado.

3.14 Ajustes e testes

3.14.1 Depois de concluídas todas as instalações, deverão ser realizados ajustes e testes

necessários ao perfeito funcionamento das PLACAS FOTOVOLTAICAS,  INVERSORES e demais

componentes do sistema seguindo as normas de segurança vigentes e as recomendações dos

fabricantes, em especial, a apresentação do laudo dos painéis e inversores compreendendo
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análise  termográfica,  analise  de  aterramento  e  eficiência  dos  sistemas  implantados.  Os

critérios de aceitação, medição e pagamento dos componentes alvos dos citados ensaios estão

condicionados a aceitação técnica, por parte da Fiscalização, dos parâmetros apresentados nos

referidos laudos.

4.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

4.1 A Instalação dos equipamentos deverão ser executados de acordo com o projeto

executivo devidamente aprovado pela ENERGISA e este Termo de Referência.

4.2 Deverá  seguir  o  detalhamento  do  objeto:  Detalhes  construtivos,  vistas  frontais

internas, externas e cortes laterais; detalhe do arranjo dos barramentos horizontais e verticais;

diagrama unifilar de força e comando; relação completa de equipamentos aplicados incluindo:

marca, referências, especificações técnicas e quantitativos.

4.3 Para o fornecimento e instalação dos kits Geradores de energia solar em KWP a

empresa  contratada  deverá  efetuar  uma  vistoria  no  local  indicado  pela  contratante

identificando o seu consumo de energia elétrica em kwh-mês após a solicitação.

4.4  Após  esta  vistoria  deverá  ser  apresentado  ao  contratante  a  potência  ideal  do

sistema  de  geração  de  energia  solar  fotovoltaico  para  atender  a  demanda  da  unidade

consumidora  vistoriada,  desta  forma  a  contratante  poderá  escolher  um  ou  mais  itens

constantes na proposta de preço. 

ANEXO II

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA EM GARAGEM – CME LEONARDO C.
VENDRAME

1. Premissas para simulações do sistema fotovoltaico:

1.1 Sistema  solar  fotovoltaico  com  potência  mínima  de  149  Kwp,  perda  mínima

admissível -  18%;

1.2 Orientação Azimutal: 359°;

1.3 Inclinação: 12° N;

1.4 Localização: -14.659502, -57.463901;
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1.5 Irradiação solar diária média mensal no plano inclinado HSP médio (kwh/m2*dia):

5.04 (obs: base de dados altas solarimétrico brasileiro 2017)

1.6 Temperatura média (Meteonorm): 26.9°C;

1.7 Sistema acoplado à rede sem transformador;

1.8 Não considerado efeitos de sujidade (Limpeza frequente dos painéis);

1.9 Captação da irradiância com altura solar entre 10 e 90°;

1.10 Não considerado efeitos de sombreamento de objeto ou alguma edificação;

1.11 Deverá permitir uma produção de energia mínima de 209 Mwh ano;

1.12 Deverá permitir uma produção média por ano de 1.398Kwh/Kwp;

1.13 Deverá possuir uma performance de ratio mínimo de 80%;

1.14 Perda mínima admissível de 18%

2. Estrutura de Suporte dos Módulos

A CONTRATADA deverá apresentar projeto estrutural da mesa do suporte metálico dos 

painéis solares para montagem, devidamente assinada pelo responsável técnico legalmente 

habilitado, considerando:

2.1 Fabricação em aço carbono ou aço estrutural, com galvanização eletrolítica ou a 

quente (fogo).

2.2 Possuir alta resistência mecânica, dupla proteção (por barreiras e caótica);

2.3 Estrutura das mesas metálicas dimensionadas para suportar o seu próprio peso, 

mais a carga dos módulos solares e os esforços produzidos pela ação dos ventos em todos os 

sentidos na estrutura, com velocidade máxima de 120 km/h;

2.4 Engastamento em base de concreto com diâmetro mínimo de 30 cm X 

profundidade mínima de 100 cm, para suportar o peso da mesa metálica com os painéis 

solares e os esforços que ela estará sujeita;

2.5 A estrutura metálica deve possuir local adequado para passagem de cabeamento ou

fixação de eletroduto. Todo material metálico deverá ser resistente à corrosão, às solicitações 

climáticas locais, e às cargas mecânicas geradas pelo sistema.

2.6 Para exemplificar o padrão de fornecimento a figura abaixo apresenta um exemplo 

de estrutura de fixação dos módulos.

3. Layout da estrutura de garagem
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ANEXO III

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA EM GARAGEM – CME JARDIM DOS IPÊS

1. Premissas para simulações do sistema fotovoltaico:
1.1 Sistema  solar  fotovoltaico  com  potência  mínima  de  136 Kwp,  perda  mínima

admissível -  18%;
1.2 Orientação Azimutal: 84°;
1.3 Inclinação: 12° N;
1.4 Localização: -14.643568, -57.474576;
1.5 Irradiação solar diária média mensal no plano inclinado HSP médio (kwh/m2*dia):

5.04 (obs: base de dados altas solarimétrico brasileiro 2017)
1.6 Temperatura média (Meteonorm): 26.9°C;
1.7 Sistema acoplado à rede sem transformador;
1.8 Não considerado efeitos de sujidade (Limpeza frequente dos painéis);
1.9 Captação da irradiância com altura solar entre 10 e 90°;
1.10 Não considerado efeitos de sombreamento de objeto ou alguma edificação;
1.11 Deverá permitir uma produção de energia mínima de 191 Mwh ano;
1.12 Deverá permitir uma produção média por ano de 1.404Kwh/Kwp;
1.13 Deverá possuir uma performance de ratio mínimo de 80%;
1.14 Perda mínima admissível de 18%.

2. Estrutura de Suporte dos Módulos
A CONTRATADA deverá apresentar projeto estrutural da mesa do suporte metálico dos 

painéis solares para montagem, devidamente assinada pelo responsável técnico legalmente 
habilitado, considerando:

2.1 Fabricação em aço carbono ou aço estrutural, com galvanização eletrolítica ou a 
quente (fogo).

2.2 Possuir alta resistência mecânica, dupla proteção (por barreiras e caótica);
2.3 Estrutura das mesas metálicas dimensionadas para suportar o seu próprio peso, 

mais a carga dos módulos solares e os esforços produzidos pela ação dos ventos em todos os 
sentidos na estrutura, com velocidade máxima de 120 km/h;

2.4 Engastamento em base de concreto com diâmetro mínimo de 30 cm X 
profundidade mínima de 100 cm, para suportar o peso da mesa metálica com os painéis 
solares e os esforços que ela estará sujeita;

2.5 A estrutura metálica deve possuir local adequado para passagem de cabeamento ou
fixação de eletroduto. Todo material metálico deverá ser resistente à corrosão, às solicitações 
climáticas locais, e às cargas mecânicas geradas pelo sistema.

2.6 Para exemplificar o padrão de fornecimento a figura abaixo apresenta um exemplo

de estrutura de fixação dos módulos:
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ANEXO   IV  

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA EM SOLO – CME ERNESTO CHE GUEVARA

1. Premissas para simulações do sistema fotovoltaico:

1.1 Sistema  solar  fotovoltaico  com  potência  mínima  de  149 Kwp,  perda  mínima

admissível -  -20%;

1.2 Orientação Azimutal: 31°;

1.3 Inclinação: 12° N;

1.4 Localização: -14.656926, -57.737215;

1.5 Irradiação solar diária média mensal no plano inclinado HSP médio (kwh/m2*dia):

5.04 (obs: base de dados altas solarimétrico brasileiro 2017)

1.6 Temperatura média (Meteonorm): 26.9°C;

1.7 Sistema acoplado à rede sem transformador;

1.8 Considerar efeitos de sujidade (Limpeza frequente dos painéis), acréscimo de 4% de

perda;

1.9 Captação da irradiância com altura solar entre 10 e 90°;

1.10 Não considerado efeitos de sombreamento de objeto ou alguma edificação;

1.11 Deverá permitir uma produção de energia mínima de 202 Mwh ano;

1.12 Deverá permitir uma produção média por ano de 1.350 Kwh/Kwp;

1.13 Deverá possuir uma performance de ratio mínimo de 75%;

1.14 Perda mínima admissível de 20%.

1.15 Área a ser utilizada para instalação da usina: 1.224m².

2. Estrutura de Suporte dos Módulos

A CONTRATADA deverá apresentar projeto estrutural da mesa do suporte metálico dos 

painéis solares para montagem, devidamente assinada pelo responsável técnico legalmente 

habilitado, considerando:

2.1 Fabricação em aço carbono ou aço estrutural, com galvanização eletrolítica ou a 

quente (fogo).

2.2 Possuir alta resistência mecânica, dupla proteção (por barreiras e caótica);
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2.3 Estrutura das mesas metálicas dimensionadas para suportar o seu próprio peso, 

mais a carga dos módulos solares e os esforços produzidos pela ação dos ventos em todos os 

sentidos na estrutura, com velocidade máxima de 120 km/h;

2.4 Engastamento em base de concreto com diâmetro mínimo de 30 cm X 

profundidade mínima de 100 cm, para suportar o peso da mesa metálica com os painéis 

solares e os esforços que ela estará sujeita;

2.5 A estrutura metálica deve possuir local adequado para passagem de cabeamento ou

fixação de eletroduto. Todo material metálico deverá ser resistente à corrosão, às solicitações 

climáticas locais, e às cargas mecânicas geradas pelo sistema.

2.6 Para exemplificar o padrão de fornecimento a figura abaixo apresenta um exemplo

de estrutura de fixação dos módulos:
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ANEXO XVIII

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 

A  empresa  (raza!o  social),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.(informar),  com  sede  no  endereço:  (informar  completo),  em

cúmprimento ao Edital de (citar licitaça!o e nº ___ / _____), declara qúe se compromete a contratar o(s) profissional(is)

cúja(s)  Certida! o(o! es)  de  Atestado(s)  de  Capacidade  Te�cnico  foram  útilizados  para  atendimento  a: (s)  exige;ncia(s)

editalí�cia(s) no qúe tange a:  qúalificaça! o te� cnica profissional, caso este licitante se sagre vencedor desta licitaça! o. 

Local e data.

Assinatúra do Representante da Empresa
CPF
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