ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 170/2021
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 – PREÂMBULO
1.1 – O Município de ABELARDO LUZ, pessoa jurídica de direito público interno, sediado à Av. Pe. João
de Smedt, 1.605 – CEP: 89.830-000 – ABELARDO LUZ – SC, Centro, representado neste ato por seu
Prefeito Municipal, Sr. Nerci Santin, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO POR
ITEM, para a aquisição do objeto indicado no item 2.1 deste Edital. A presente licitação será do tipo
Menor preço, e será processada e julgada em conformidade com o Decreto nº 10.024/2019, Lei n°
10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, bem como, no que couber, das determinações constantes da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e Lei Complementar n° 123/2006, bem
como as condições a seguir estabelecidas.
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO,
contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados,
dar-se-á até às 09 horas do dia 21 de Outubro de 2021, no Setor de Licitações desta Prefeitura,
situado no endereço acima indicado.
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 09:30 horas do
dia 21 de Outubro de 2021, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de
ABELARDO LUZ, situada no endereço citado no item 1.1.
2 - DO OBJETO
2.1 - Contratação de empresa para instalação de Sistemas de Mini e ou Microgeração de Energia Solar
Fotovoltaica ON-GRID, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação instalação e efetivação do
acesso 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, o treinamento, manutenção e
suporte técnico, adequação física do local se necessário, em conformidade com o Estudo Técnico Anexo
“D” e suas garantias.
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem todas as exigências deste
Edital e seus Anexos.
3.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade(s) simples, o ato constitutivo
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura.
b) Em se tratando de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os
poderes do mandante para a outorga.
c) Em se tratando de representante credenciado, além de documento oficial de identificação que
contenha foto, a carta de credenciamento, com firma reconhecida do signatário, juntamente com
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documento que demonstre poderes para tanto.
d) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto.
3.3 Para o exercício do direito de preferência, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea "a" do
subitem 1 deste item III.
3.4 É facultada a apresentação de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando
ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06.
3.5 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio.
3.6 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas 1 (uma) credenciada.
3.7 Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da fase de lances
verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao
direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.8 Encerrado o prazo pelo pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
representantes retardatários.
3.9 Não poderá(ão) participar deste Pregão:
a) Fornecedor suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Instituição Licitante,
durante o prazo da sanção aplicada;
b) Fornecedor declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) Fornecedor impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
d) Fornecedor em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores,
em dissolução, liquidação, fusão, cisão ou incorporação;
e) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum;
f) Qualquer interessado que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
g) Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
h) Consórcio de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição.
4. DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
4.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão exclusivamente através do endereço
eletrônico licita@abelardoluz.sc.gov.br, até as 13h00min, no horário oficial de Brasília/DF.
4.2. O Pregoeiro, com base em parecer dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência e seus Anexos, bem como de outros setores técnicos da Instituição, decidirá sobre a
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data fixada como limite para o
recebimento das propostas.
4.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando as alterações não afetarem a formulação das propostas.
4.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
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licita@abelardoluz.sc.gov.br.
4.5 Não serão consideradas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos encaminhados para
outros endereços eletrônicos que não o supramencionado.
4.6. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão
disponibilizadas exclusivamente no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Abelardo Luz/SC, cabendo
aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos nesse
canal indicado.
4.7. Não cabe à Comissão de Licitação responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos
licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas nos sítios acima
mencionados.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - No dia, hora e local designado neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes
à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e
os documentos exigidos para a habilitação, desde que protocolizados de acordo com o disposto no item
1.2, em envelopes distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
5.2 - Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que
consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos
inerentes ao certame, nos seguintes termos:
5.2.1 - O representante da empresa licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, através da apresentação de procuração, ou termo de credenciamento, nos termos do
modelo constante do Anexo “A”, juntamente com um documento de identificação com foto.
5.2.2 - Nesta fase, observando as disposições do item 6.5, o representante da licitante deverá
apresentar, conforme o caso, cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da
publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam ou outro
documento legal que permita analisar a sua condição de proprietário, sócio ou dirigente, bem como para
verificar se o credenciante possui os necessários poderes de delegação.
5.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes específicos para
atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido.
5.4. Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único representante.
5.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 deste Edital, sendo
aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos
mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. A Administração Municipal de ABELARDO LUZ e
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o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não
forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do prazo estabelecido no item 1.2, no Setor
de Protocolo Geral desta Prefeitura. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e/ou
documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
5.6 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), esta deverá
apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a
Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta
Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica, atestando seu
enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.
5.7 – A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com a
apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos benefícios concedidos pela
Lei Complementar 123/2006. Este(s) documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora
do envelope 01 – Proposta de Preços.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6.1 -A proposta de preço da empresa licitante deverá conter os seguintes elementos:
a)nome da proponente, endereço, telefone, fax, e-mail (se tiver), CNPJ ou CPF e inscrição
estadual/municipal;
b)número do processo e do pregão;
c)referência ao item/subitem proposto, do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações do inciso I - DO OBJETO, deste Edital;
d)preço unitário e total para cada item/subitem proposto, bem como total para proposta, em moeda
corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do
lucro, todas as despesas e custos, como, por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a
legislação vigente;
e)prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
f)prazos de entrega;
g)garantia contra defeitos de fabricação: mínima de 03 (três) anos;
h)condições de pagamento: 30º (trigésimo) dia após a data de emissão do Termo de Aceite;
i) indicação de agência e número de conta corrente, para fins de pagamento.
j) marca de cada um dos itens/subitens cotados.
6.2 - Considerando que a presente licitação se processará pelo critério de MENOR PREÇO TOTAL
PELO ITEM é obrigatório que a licitante apresente cotação para todos os subitens de cada item cotado,
porém, não há necessidade de cotar todos os itens, mas somente aqueles de seu interesse.
6.3 - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.3.1 - O Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta propriamente dita,
redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada,
assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
a)
Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou Municipal da
proponente;
b)

Número deste Pregão;

c)
Número do item, descrição dos itens nos termos do Anexo “C” deste Edital, quantidade,
unidade de medida, preço unitário e preço total do item, conforme exemplificado abaixo:
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Item

Descrição

Quant.

Unid.

Preço Unit.

Preço Total

d)
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
6.3.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à direita
da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos
financeiros ou expectativa inflacionária.
6.3.4 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em
sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do
objeto da presente Licitação.
6.3.5 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a
partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 01. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o dia de vencimento.
6.3.6 - As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pelo Pregoeiro para constatar a
possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da
seguinte forma:
a)
nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por
extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;
b)
nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;
c)
nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o
valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro.
6.3.7 - Os preços unitários apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo Pregoeiro
de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de ordenação em relação às
demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente.
6.3.8 - Além da proposta escrita, deverá ser anexada a proposta por meio magnético (CD ou pen
drive) conforme software específico fornecido pelo Setor de Licitações através do e-mail:
licita@abelardoluz.sc.gov.br.
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração escrita,
conforme modelo constante do Anexo “B”, anexada por fora do envelope da proposta, firmando o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, bem como o
cumprimento aos requisitos de Habilitação e da inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação.
7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar
em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena de desclassificação. Isto posto, serão
classificadas, item a item, a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
7.2.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
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7.2.2 - Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de forma individual) que
não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 a 5.6 deste Edital, bem como, quando constatada a
oferta de preço manifestamente inexequível.
7.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores
serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor
da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
7.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
7.3.2 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante,
na ordem decrescente dos preços de cada item do objeto do certame.
7.3.3 - A oferta de lance deverá recair sobre o preço unitário do item do objeto desta licitação que tiver
sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele momento.
7.3.3.1 - Os lances verbais ofertados pelas licitantes também deverão ser registrados manualmente e
assinados pelos seus representantes legais em formulário próprio que será apresentado às licitantes
pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá parte integrante da ata circunstanciada lavrada ao final
da Sessão Pública do Pregão.
7.3.3.2 - O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os lances verbais
ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente sobre a mesma.
7.3.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.3.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.3.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de ordenação das propostas.
7.4 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.5 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.6 - Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 da Lei
Complementar nº. 123 de dezembro de 2006.
7.6.1 - Entende- se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
7.7 - Ocorrendo o empate previsto no item 7.6.1, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”
deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista no
Item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.7.1 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.7.2 - O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
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apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.7.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, após
convocação verbal do pregoeiro, sob pena de preclusão.
7.8 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o
Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 e subitens, deste Edital.
7.9 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará as
licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à habilitação, exigíveis no item 6 e seus
subitens, deste Edital.
7.10 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
7.10.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.9, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que
seja obtido preço melhor.
7.11 - Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, o pregoeiro poderá
suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da
especificação do objeto, ou da documentação apresentada.
7.12 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de lances verbais) ou
todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis
para apresentação de outras propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que
ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93).
7.13 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de recorrer,
registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 3 (três) dias
consecutivos para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que todas as demais
licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões do recurso em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
7.13.1 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso
por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
7.13.2 - A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do Pregão caracterizarse-á como renúncia ao direito de recorrer.
7.14 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros,
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes,
em conformidade com as disposições do item acima.
7.14.1 - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e por todos os
licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar antes do término da Sessão, fato
que será devidamente consignado em ata.
7.15 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7.16 - O Pregoeiro, ao término da sessão, devolverá os envelopes com a Documentação de Habilitação
das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto desta Licitação, registrando o
procedimento em ata.
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8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1 - No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
apresentar(em) o MENOR PREÇO UNITÁRIO PELO ITEM, desde que atendidas as especificações
constantes deste Edital.
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no artigo 3º, §
2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente, por sorteio, que será realizado na
própria Sessão.
8.3 - A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, pelo Menor unitário pelo
item, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) vencedora(s).
8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente.
9 - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
9.1 – O prazo total para execução da instalação de cada Sistema será de 365 dias, contados a partir da
emissão da ordem de serviço, expedida pelo setor competente da Administração Municipal.
9.2 Eventuais solicitações de prorrogação de prazo serão admitidas se presente alguma das hipóteses
previstas no § 1.º do art. 57 da Lei 8.666/1993.
9.3 O não cumprimento por parte da concessionária de energia dos prazos constantes na Resolução
Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, justificará a concessão de
prorrogações de prazo por parte da PREFEITURA DE ABELARDO LUZ.
9.4. Os requerimentos de prorrogação de prazo para execução do serviço deverão ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatórios das alegações
apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigação.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o licitante detentor da melhor
proposta ou lance classificado deverá apresentar a documentação relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando
necessário; e
VI - ao cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no Inciso XVIII do
caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)Em se tratando de Sociedades Empresárias ou Simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, para as primeiras, ou no Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, para as segundas, conforme o caso, e nos termos da lei. No caso de Sociedades
por Ações, o estatuto deverá estar acompanhado do documento de eleição de seus administradores. Em
se tratando de Empresa Individual, o seu registro comercial.;
a.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva, conforme legislação em vigor.
a.2) - Os documentos relacionados na alínea "a" deste subitem não precisarão constar do envelope
"Documentos para Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
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b) Se a Licitante for ME/EPP: Prova de Inscrição no regime tributário ME ou EPP, conforme estabelece o
artigo terceiro da Lei complementar 123, de 14/12/2006.
10.1.2.1 A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser
substituída pelo registro cadastral no SICAF ou pelo cadastro junto a este Órgão Licitante.
10.1.2.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte será exigida nos termos do disposto no Art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de
2015.
9.1.3 -REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
c) Certidão de Regularidade junto às Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da
licitante.
d)Certidão Negativa de Débitos (CND) de contribuições previdenciárias [ou Positiva de Débitos, com
efeitos de Negativa (CPD-EN)], expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF).
e)Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou
certidão que tenha os mesmos efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional.
f)CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
9.1.4 -QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física, com data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à
data fixada para a sessão de abertura da licitação;
b)Balanço Patrimonial, do último exercício já exigível. Segundo o art. 5º da Instrução Normativa nº
787/07, depois da criação do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED para as empresas de
tributação com base em lucro real, a validade do Balanço Patrimonial se estendeu até o último dia útil do
mês de junho. As demais, permanecem com data limite em 30 de abril. No que tange às empresas do
tipo sociedade anônima, de acordo com o art. 132 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Por Ações), as
demonstrações financeiras deverão ser aprovadas em assembléia-geral ordinária, comprovada mediante
ata arquivada e publicada no registro do comércio.
9.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de Capacidade técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado de que tenha a empresa licitante executado obra/serviço de
característica semelhante ao objeto da presente licitação.
b) Atestado de Visita, FACULTATIVO, fornecido pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal ao
responsável técnico pela execução da obra, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta. As visitas serão
realizadas diariamente, mediante prévio agendamento, das 07:00 às 13:00 horas, nos dias de expediente
da Prefeitura Municipal e deverão ocorrer até três dias antes da abertura dos envelopes. Todos os custos
associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade do Proponente. Caso a proponente
dispense a visita deverá apresentar DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as condições
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relacionadas à execução dos serviços e se responsabilizará por quaisquer custos relacionados à
execução do contrato, ainda que imprevistos em sua proposta;
c) Registro da Proponente ou inscrição em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA/CAU);
d) Prova de que a Licitante possui no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação,
profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica inscrito junto ao CREA
e ou CAU da respectiva região, cujo vínculo trabalhista seja comprovado mediante apresentação de
contrato de trabalho e/ou CTPS, ou outra forma equivalente.
9.1.6 DECLARAÇÕES
a) Declaração de inexistência de fatos impeditivos.
9.1.7 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO
9.1.7.1 Os consórcios deverão obrigatoriamente apresentar:
I - a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com
indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e
representará as consorciadas perante a União;
II - a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;
III - a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada
empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;
IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no
edital, para fins de qualificação econômico-financeira;
V - a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas
da licitação e durante a vigência do contrato;
VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras
e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.
9.1.2.2 Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de
um consórcio ou isoladamente.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua
intenção de recurso, com registro da síntese de suas razões. O Pregoeiro abrirá prazo de três dias
corridos, para interposição do recurso conforme artigo 5º, XVIII, da Lei 10.520/02.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do item anterior, levará a decadência do direito de recurso e consequente adjudicação do objeto da
licitação ao vencedor.
10.3. O(A) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a.
10.4. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, no prazo
de 3 (três) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, contados a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.5. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
10.6. O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao
qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará
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a contar quando da decisão final da autoridade competente.
10.7. O acolhimento do recurso implicará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11. ERROS OU FALHAS
11.1 O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
11.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório
12.2. Depois da homologação deste certame, será convocada a adjudicatária, para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis contados de seu recebimento, assinar o instrumento de contratação , sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
12.3 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços (Anexo D), será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
12.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser
convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar
o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções legais.
12.5 A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto
poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.
12.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos são realizados em conformidade com a Lei nº 8.666/93 no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da emissão do Termo de Aceite.
13.2 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
13.3 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por conta das
dotações específicas da Secretaria de Infraestrutura, previstas na Lei Orçamentária Anual para o
exercício financeiro de 2021/2022.
133 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1204 . 2.126 . 0 . 449000 Aplicações Diretas
225 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.15 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
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242 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.15 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
57 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1204 . 1.24 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
58 - 1 . 5001 . 12 . 367 . 1206 . 2.26 . 1 . 339000 Aplicações Diretas
140 - 1 . 5001 . 12 . 367 . 1206 . 2.26 . 0 . 449000 Aplicações Diretas
46 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.15 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
129 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1204 . 2.125 . 0 . 449000 Aplicações Diretas
51 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.18 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão
administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com
as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a
qualquer indenização.
14.2 - A rescisão contratual poderá ser:
14.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei 8.666/93;
14.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
15.2 As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
15.3 As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.
15.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo para o contraditório e a
ampla defesa.
15.5. A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do
processo administrativo:
a) O dano causado à Administração;
b) O caráter educativo da pena;
c) A reincidência como maus antecedentes;
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d) A proporcionalidade.
15.6. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública.
16 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
16.1.1 - Automaticamente:
16.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência;
16.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados;
16.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.
16.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
16.2.1 - A pedido, quando:
16.2.1.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
16.2.1.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
16.2.1.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no Item 15 deste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
16.2.2 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:
16.2.2.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja,
não cumprir o estabelecido no item 10.4 do Edital;
16.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
16.2.2.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
16.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
16.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
16.2.2.6 – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
16.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina ou Diário Oficial da União.
17. DA COMUNICAÇÃO
17.1. Levando em conta as inovações tecnológicas, o avanço das tecnologias de informação e o fato
inegável de que, todas as comunicações entre com o licitante ou empresa contratada dar-se-ão por meio
eletrônico, considerando-se o endereço eletrônico mencionado na proposta, sendo de inteira
responsabilidade do licitante mantê-lo permanentemente atualizado, sob pena de perder os prazos legais
previstos acerca do direito de defesa/manifestação quanto ao teor do Ofício de Notificação.
17.2 O encaminhamento de Ofício de Notificação por meio eletrônico possui respaldo no art. 5.º, LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988; art. 26, § 3.º, in fine e art. 2.º, § único, IX (princípio do formalismo
moderado), todos da Lei n.º 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal; art. 5.º do Decreto nº 8.539/15; e, subsidiariamente, cf. disciplina o art.
15, calca¬-se também na disposição do art. 270 do Código de Processo Civil de 2015, sendo hoje uma
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prática já consolidada no Poder Judiciário e que vem sendo implantada nos demais Poderes com a
finalidade de otimizar custos, critérios de sustentabilidade e ritos processuais, primando pela eficiência
no serviço público sem prejuízo do direito ao contraditório e à ampla defesa de quaisquer das partes.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A participação no presente Pregão implica na aceitação integral e irretratável de todas as
condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na observância dos
preceitos legais e regulamentares em vigor.
18.2. Será lavrada a ata da sessão pública de realização do Pregão, que registrará os fatos ocorridos e
estará disponível aos participantes no sistema eletrônico.
18.3. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
18.4 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as
últimas.
18.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
18.6 Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento,
mediante o acesso ao sítio oficial da Prefeitura de Abelardo Luz das eventuais republicações e/ou
retificações de Edital ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em
mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.
18.7 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
Licitante, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02.
18.8 O Edital e seus Anexos serão disponibilizados gratuitamente na íntegra, em arquivo digital, na sítio
da Prefeitura Municipal de Abelardo Luz.
19 - DOS ANEXOS DO EDITAL
19.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes
anexos:
a)
Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;
b)
Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO O CUMPRIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
c)
Anexo “C” – RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;
d)
Anexo “D” – ESTUDO TÉCNICO
e) Anexo “E” – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
20. DO FORO
20.1. O Foro para solucionar os casos omissos, não regulados expressamente pela lei e por este Edital,
será o da Subseção Judiciária de Abelardo Luz - Santa Catarina.

Abelardo Luz, 07 de outubro de 2021.
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Nerci Santin
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
ANEXO “A”
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À Prefeitura Municipal de ABELARDO LUZ - SC

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula
de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação instaurada
pela Prefeitura Municipal de

ABELARDO LUZ, SC, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº

0124/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em
nome da empresa _______________________________________, bem como formular propostas
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
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Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
ANEXO “B”
MODELO DE DECLARAÇÕES

........................................................ inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.
............................ CPF n. ............................... DECLARA, para fins de participação do Processo
Licitatório supra, na modalidade de pregão presencial que:
a) em relação ao disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27
de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
b) que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou-se
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o
fornecimento dos produtos, dando concordância a todas as condições desta Licitação de
Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o
objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório;
c) que esta empresa, nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei Federal n. 10.520/02, atende
plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação
comprobatória exigida no edital convocatório;
d) sob as penas da Lei, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_______________________________________________
Local e data
_______________________________________________
Carimbo e assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREGÃO Nº 0124/2021
ANEXO “C”
RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO
Item

Material/Serviço

Unid.
medida

1

46420 - EQUIPAMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA,
Sistema de Micro ou Mini Geração de Energia Solar
Fotovoltaica conectado à rede elétrica, a ser instalada em
Abelardo Luz com potência mínima instalada n o t ot a l d
EQUIPAMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA, Sistema de
Micro ou Mini Geração de Energia Solar Fotovoltaica
conectado à rede elétrica, a ser instalada em Abelardo Luz
com potência mínima instalada n o t ot a l de 230 kWp,
compreendendo a elaboração do projeto, a provação deste
junto à concessionária de energia,o fornecimento de todos
os equipamentos e materiais, adequação física do local, a
instalação, a efetivação do acesso, junto à concessionária
de energia, o treinamento,manutenção e suporte técnico.

UN

Qtd
licitada
2

Valor
unitário
(R$)

Valor total
(R$)

270.000,00

540.000,00

Total Geral

540.000,00

ESCLARECIMENTOS

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à aquisição e/ou contratação futura, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços
e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste
Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata sem, no
entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.
Desta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e nas propostas apresentadas.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2021
ANEXO “D”
ESTUDO TÉCNICO – TERMO DE REFERÊNCIA
1. Observações Gerais:
Contratação de empresa para instalação de Sistemas de Mini e ou Microgeração de Energia Solar
Fotovoltaica ON-GRID, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação instalação e efetivação do
acesso 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, o treinamento, manutenção e
suporte técnico, adequação física do local se necessário.
2.1 REFERÊNCIAS
Normas Técnicas
Normas adotadas:
I-432.0004 REQUISITOS PARA ACONEXÃO DE MICRO OU MINIGERADORES DE ENERGIA AO
SISTEMA ELÉTRICO DA CELESC DISTRIBUIÇÃO Outras situações não expressamente informadas
nesta Especificação deverão ser adotadas as Normas Técnicas Brasileiras, aplicáveis em cada caso.
Caso não exista norma técnica brasileira sobre o tema, as normas da ANSI (American National
Standards Institute), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ASTM (American Society for
Testing and Materials) e IEC (International Electrotechnical for Standardization), relativas a sistemas
fotovoltaicos, deverão ser adotadas. NOTAS:Devem ser consideradas aplicáveis às últimas revisões dos
documentos listados, na data da abertura do processo de compra. Nos pontos não cobertos por essa
Especificação Técnica, devem ser atendidas as exigências da ABNT, aplicáveis ao conjunto e a cada
parte.
3.1 LOCAL DE ENTREGA Visando o desenvolvimento do Município de Abelardo luz, esse projeto Termo
de Referência tem como objetivo a geração de energia elétrica de forma limpa e sustentável para
redução das despesas do município. Essa economia financeira com energia elétrica irá contribuir para o
desenvolvimento do município em uma forma ampla, trazendo benefícios diretos e indiretos para
educação, saúde, preservação ambiental e principalmente para gestão municipal. A obra será realizada
em áreas institucionais nos seguintes locais passíveis de Instalação do Sistema que diz respeito à
construção de três sistemas de produção de eletricidade através da conversão fotovoltaica, com potência
nominal total mínima de 230 kWp.
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DOS REQUISITOS PARA O OBJETO
O prazo total de execução de instalação de cada Sistema contratado será de 365 dias, contados a partir
da emissão da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Coordenadoria de Projetos da Prefeitura de
Abelardo Luz.
Eventuais solicitações de prorrogação de prazo serão admitidas se presente alguma das hipóteses
previstas no § 1.º do art. 57 da Lei 8.666/1993.
O não cumprimento por parte da concessionária de energia dos prazos constantes na Resolução
Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, justificará a concessão de
prorrogações de prazo por parte da PREFEITURA DE ABELARDO LUZ.
Os requerimentos de prorrogação de prazo para execução do serviço deverão ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatórios das alegações
apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigação.
Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e serviços serão os seguintes, contados da data de
emi do “Termo de Recebimento Definitivo” da instal o, sem prejuízo dos prazos preconizados nos
Códigos Civil e de Defesa do Consumidor.
Módulos fotovoltaicos:
Nível máximo esperado de degradação da potência de 10% durante o período de garantia;
Declaração de Garantia do produto:
Inversores: 10 anos.
Cabos expostos ao tempo: 3 anos.
Demais componentes eletroeletrônicos: 3 anos.
Instalação e serviços de engenharia: 3 anos.
As áreas em que serão executados os serviços serão entregues à contratada no estado em que se
encontram, sendo de responsabilidade da contratada a adequação, elaboração e aprovação das licenças
ambientais caso necessárias.
A licitante assume a responsabilidade por todas as adequações necessárias para permitir a instalação do
sistema no local indicado pelo MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ.
DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Geradores fotovoltaicos: Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo
rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL. A potência nominal do
sistema fotovoltaico a ser contratado será no mínimo de 230 kWp. Os sistemas fotovoltaicos devem
apresentar perdas globais máximas de 20%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que
acarretam diminuição na energia efetivamente entregue pelo sistema em relação ao valor ideal, ou seja,
considerando apenas a potência pico do sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalação. Fatores de
perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura;
desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros. Os equipamentos deverão ser capazes de
operar em condições ambientais com temperatura de até 40º C e umidade relativa de até 90%; Todos os
equipamentos devem estar disponíveis comercialmente, não sendo permitido o uso de equipamentos
que não foram utilizados em larga escala em outros projetos.
Módulos fotovoltaicos
O sistema fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com mesmas características
elétricas, mecânicas e dimensionais. Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células
fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silício mono ou policristalino. Os módulos devem contar
com certificação INMETRO. Os módulos devem ter eficiência mínima de 18% em STC (Standard Test
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Conditions). Variação máxima de potência nominal em STC de 5%. Os módulos devem ter potência
nominal mínima de 450Wp e potência por área de 225Wp/m², incluídas todas as tolerâncias. Os módulos
devem ter, no mínimo, três diodos de by-pass. Os conectores devem ter proteção mínima IP67. As
caixas de junção devem ter proteção mínima IP65. Com o inversor injetando normalmente na rede e em
ausência de sombras, os módulos fotovoltaicos devem exibir nenhum fenômeno de “p t que te”. Deve ser
apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências
acima. Vida útil de 25 anos. Nível máximo esperado de degradação da potência de 10% durante o
período de garantia.
Inversores
Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados à rede
da concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz. A relação entre a potência nominal
de cada inversor e a potência nominal do arranjo (strings) formado pelos módulos fotovoltaicos
conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90. Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a
98% e nível de eficiência europeia superior a 97%. Os inversores não devem possuir elementos
passíveis de substituição com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a
necessidade de manutenção frequente. Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal,
sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45º C. Os inversores não devem possuir
transformador. A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%. A
tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível nominal de utilização da
concessionária de energia local. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados
conforme as normas IEC/EN/62109-1/62109-2/61000-6-2/61000-6-4, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR
16149 Os inversores com potência nominal até 10KW devem possuir certificação do INMETRO. Os
inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,8. A regulação do fator de
potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do sistema. Os inversores
devem incluir proteção contra o funcionamento em ilhamento, respeitando a resposta aos afundamentos
de tensão. Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c.,
curtocircuito na saída c.a., sobre tensão e surtos em ambos os circuitos, c.c. e c.a., proteção contra
sobre corrente na entrada e saída além de proteção contra sobre temperatura. Os inversores devem ser
conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e
da equipe de manutenção. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico,
disjuntores de proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser dimensionados
e instalados em conformidade com a NBR 5410. Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP
65. Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia local. Os
inversores devem possuir display digital para configuração e monitoramento dos dados. Os inversores
devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio). Deve ser apresentado
catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima. Vida
útil 10 anos.
Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes)
A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, localizadas na sombra dos
módulos, que incluem os seguintes elementos: Todos os fusíveis das séries (quando houver
necessidade); Disjuntores de seccionamento; Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos
os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as características
do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1. Os fusíveis e dispositivos de proteção
contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionária de energia.
As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e
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devem ser resistentes à radiação ultravioleta. Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser
dispostos de tal forma que os polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível,
respeitando, minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco
de contatos diretos. Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem
ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas
brasileiras de instalações elétricas. A queda de tensão nos condutores c.c., desde os módulos até a
entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do gerador em STC.
Estruturas de suporte
A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações: As estruturas de suporte devem estar
projetadas para resistir aos esforços do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de
corrosão igual ou maiores que C3, em conformidade com a ISO 9223. As estruturas de suporte devem
ser feitas de aço galvanizado a fogo e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os
procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos
parafusos, porcas e elementos de fixação em geral Todos os módulos devem estar a uma altura
suficiente de modo a permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter
separação de pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes. As estruturas/módulos fotovoltaicos devem
ser dispostos de tal maneira que permita o acesso à manutenção e a reposição de um ou mais
elementos de cada conjunto.
Cabos fotovoltaicos (CC)
Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes características: Devem
ser resistentes a intempéries e à radiação UV; Devem apresentar a propriedade de não propagação de
chama, de auto extinção do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C; Devem ser maleáveis,
possibilitando fácil manuseio para instalação; Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à
tensão nominal de trabalho; Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e
certificação TUV. Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a
comprovação das exigências acima.
11. Aterramento e SPDA
Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de
forma a garantir a equipotencialidade. Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção
contra surtos nas caixas de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre
eles e o condutor de aterramento.
12. Serviços comuns
O serviço deve incluir, no mínimo, os seguintes trabalhos: Instalação/preparação de caminhos e
passarelas cobertas com brita ou pavimentação para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas de
conexão, e outros equipamentos existentes como estação meteorológica; Construção de dutos para as
linhas do sistema. A área dos módulos deve contar com sistema de escoamento de águas pluviais das
unidades para a rede pluvial do local, sem a possibilidade de acumulação de água, mesmo em chuvas
intensas. Deve ser previsto o reforço dos suportes de fixação dos módulos fotovoltaicos, para
intensidades de vento em rajadas de até 150 km/h. Nas instalações e montagens deverão ser utilizados
todos os EPI e EPC necessários e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as
seguintes normas regulamentadoras: NR06; NR10; NR35. Nenhum trabalhador da equipe poderá
executar suas funções, sem portar e utilizando os EPI necessários. Devem ser apresentados à
Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência das atividades, os certificados válidos dos
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cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e
de altura, respectivamente. As frentes de serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a
devida regularização.
13. Projeto Executivo
A CONTRATADA deverá confeccionar o projeto executivo, com base no projeto básico apresentado
junto a proposta enviada no certame licitatório. O projeto executivo será apresentado a Fiscalização do
Contrato e posteriormente a Concessionária para aprovação. Os direitos autorais patrimoniais sobre o
trabalho elaborado pela CONTRATADA, parte integrante do objeto contratado, pertencerão a Prefeitura
de ABELARDO LUZ, nos termos dos preceitos ditados pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de
forma que a Prefeitura de ABELARDO LUZ possa deles dispor para todo e qualquer fim, sempre
mencionando a autoria, independentemente de qualquer remuneração especial ou adicional àquela
ajustada no Edital. Para elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise prévia
das instalações civis e elétricas, com elaboração de relatório técnico com indicação das eventuais
adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. O projeto executivo
deverá ainda ser realizado a partir de simulação de produção anual de energia através de software
especializado que permita simular as características reais dos equipamentos a serem instalados, os
dados climatológicos da localidade, as influências de sombras, da inclinação dos módulos e de demais
fatores na geração de energia do sistema fotovoltaico. O projeto executivo deverá prever estudo quanto
a dos módulos no terreno corretamente condicionado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as
informações necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da malha de terra, do
SPDA, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ART. O projeto
executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de quantitativos, memorial de
especificações de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessário (manuais, catálogos,
guias, etc..) que contenham informações quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do sistema.
Demais adequações serão de responsabilidade da CONTRATADA.
14. Sistema de gerenciamento remoto
O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os dados dos sistemas
fotovoltaicos instalados; Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: A potência ativa gerada a
cada 30 minutos no mínimo; A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh; Tensão e corrente CC por
inversor; Tensão e corrente CA por inversor; Potência em kW CA de saída por inversor; Gerenciamento
de alarmes; Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses.
15. Treinamento
O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para a operação, gerenciamento e
monitoramento dos sistemas. A duração do treinamento deverá ser de 8 (oito) horas. O programa do
treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e deverá estar coerente com os
equipamentos instalados. O treinamento prático deverá ser feito no local de instalação do sistema
licitado. A parte teórica poderá ser feita nas dependências da Prefeitura.
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ANEXO “E”
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 0124/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 170/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0xx/2021
O Município de ABELARDO LUZ - SC, com sede junto a Prefeitura Municipal de ABELARDO LUZ, na
Av. Pe. João de Smedt, 1.605 – CEP: 89.830-000 – ABELARDO LUZ – SC, Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. NERCI SANTIN, portador do CPF nº 075.655.939-15 e a
empresa _________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, nesta Ata
representada pelo(a)
Senhor(a) ______________________, portador(a) do CPF nº
_____________________, em face da classificação das propostas apresentadas, da homologação pela
autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para possível compra do objeto do Edital em
referência, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 494/2010 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, na seguinte forma:
A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços
após a assinatura desta.
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades
1.1 Contratação de empresa para instalação de Sistemas de Mini e ou Microgeração de Energia Solar
Fotovoltaica ON-GRID, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação instalação e efetivação do
acesso 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, o treinamento, manutenção e
suporte técnico, adequação física do local se necessário, em conformidade com o Estudo Técnico Anexo
“D” e suas garantias.
1.2 TODOS OS ITENS E SUBITENS DESCRITOS NO EDITAL SÃO PARTE INTEGRANTE DESTA ATA
INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO.
Item

Descrição

Marca

Quant. Unid. Preço Unit.

Preço
Total

Cláusula Segunda – Da validade da Ata
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade a partir de sua assinatura e perdurará pelo
prazo de 12 (doze) meses.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de
ABELARDO LUZ não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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2.3 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei
8.666/93.
Cláusula Terceira – Do equilíbrio econômico-financeiro
3.1 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
3.1.1 - Caso se verifique a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93, o reajuste
somente será concedido se o valor acrescido for superior a 5% (cinco por cento) em relação ao valor
inicial.
Cláusula Quarta – Das obrigações da Contratada:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
I – Dispor do objeto da presente Ata, na sede do Município, sempre no tempo exato que o
CONTRATANTE necessitar;
II – Promover todas as ações para a boa execução e eficiência do objeto contratado, principalmente no
cumprimento de todas as normas e exigências legais de segurança;
III – Dispor, de imediato, as quantidades integrais especificadas nas requisições, ou mediante
autorização de servidor público responsável;
IV – É de obrigação da CONTRATADA o pagamento de tributos que incidirem sobre o objeto contratado,
em qualquer esfera;
V – São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações trabalhistas decorrentes da
execução do presente, inclusas as sociais, bem como todas as obrigações tributárias e acessórias
decorrentes do cumprimento do Contrato;
VI – A CONTRATADA responsabiliza-se pelo pessoal necessário para a execução do presente,
despesas decorrentes de salários, seguros, transportes, manutenção da estrutura e demais encargos,
impostos e as obrigações sociais para a manutenção de seus empregados ou prepostos, inclusive
perante a justiça do trabalho;
VII – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou prepostos, na prestação dos
serviços contratados;
VIII – Pela emissão da Nota Fiscal e impostos sobre a mesma;
IX – Permitir que os prepostos do CONTRATANTE inspecionem a qualquer hora e tempo o andamento
do objeto contratado;
X – Fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos necessários;
XI – Cumprir e fazer cumprir as demais cláusulas e condições previstas na presente ata;
XII – Executar o objeto de modo plenamente satisfatório e de acordo com as determinações do
Município;
XIII – Manter durante todo o prazo de vigência contratual, as condições da habilitação e qualificação
compatíveis com a obrigação assumida;
Cláusula Quinta – Das obrigações do Contratante:
5.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I – Apresentar requisição, indicando o fornecimento ou a aquisição e o local para entrega, quando
necessário;
II – Promover através de seu representante, o acompanhamento e fiscalização dos produtos ou serviços
fornecidos ou adquiridos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
34

ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA
falhas detectadas e comunicando para a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
III – Cumprir as obrigações econômico-financeiras previstas nas cláusulas Primeira e Terceira da
presente;
IV – Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas;
V – Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas desta Ata.
Cláusula Sexta – Do Controle de Qualidade:
6.1 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes e após a contratação, solicitar
inspeções para verificar se o fornecimento ou a aquisição atende às exigências das normas e
especificações técnicas.
§ 1º Sendo a inspeção realizada no fornecimento ou no recebimento dos produtos, a
CONTRATADA deverá avisar por escrito ao CONTRATANTE, sendo que a aceitação do objeto
inspecionado não isenta a CONTRATADA da responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de
garantia dos produtos;
§ 2º O que for entregue em desacordo com o objeto contratado será verificado no ato de seu
recebimento, que deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou
substituição e/ou complementação será determinado pelo CONTRATANTE e sua inobservância
implicará a aplicação das penalidades previstas.
Cláusula Sétima – Do Local e Prazo de Entrega
7.1 O prazo total para execução da instalação de cada Sistema será de 365 dias, contados a partir da
emissão da ordem de serviço, expedida pelo setor competente da Administração Municipal.
7.2 Eventuais solicitações de prorrogação de prazo serão admitidas se presente alguma das hipóteses
previstas no § 1.º do art. 57 da Lei 8.666/1993.
7.3 O não cumprimento por parte da concessionária de energia dos prazos constantes na Resolução
Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, justificará a concessão de
prorrogações de prazo por parte da PREFEITURA DE ABELARDO LUZ.
7.4. Os requerimentos de prorrogação de prazo para execução do serviço deverão ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatórios das alegações
apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigação.
Cláusula Oitava – Do Pagamento
8.1 - A Prefeitura de ABELARDO LUZ efetuará o pagamento do objeto desta licitação no prazo de até 30
(trinta) dias após a data de apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelos
servidores responsáveis pelo recebimento dos materiais.
8.2 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por conta das
dotações específicas da Secretaria Municipal de Educação, previstas na Lei Orçamentária Anual para o
exercício financeiro de 2021/2022.
133 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1204 . 2.126 . 0 . 449000 Aplicações Diretas
225 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.15 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
242 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.15 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
57 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1204 . 1.24 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
58 - 1 . 5001 . 12 . 367 . 1206 . 2.26 . 1 . 339000 Aplicações Diretas
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140 - 1 . 5001 . 12 . 367 . 1206 . 2.26 . 0 . 449000 Aplicações Diretas
46 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.15 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
129 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1204 . 2.125 . 0 . 449000 Aplicações Diretas
51 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.18 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
8.3 – O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da licitante
vencedora.
Cláusula Nona – Das Penalidades
9.1 - É dispensável a assinatura do Instrumento Contratual de acordo com o que dispõe no § 4º, artigo
62 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que, a empresa detentora da Ata fica sujeita às penalidades abaixo
elencadas:
9.1.1 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto desta Ata, sujeita-se a empresa detentora à
penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não
cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
9.1.2 - pela inexecução total ou parcial deste termo, poderá, garantida a prévia defesa, ser aplicada à
empresa a sanção prevista no art. 7 da Lei 10.520/02, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do(s) item(ns) não entregue(s).
9.1.3 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente,
o pagamento delas não exime a empresa da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que
seu ato punível venha acarretar ao Município de ABELARDO LUZ-SC.
Cláusula Décima – Das disposições finais e do foro
10.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 0124/2021 e a proposta da empresa acima
relacionada.
10.2 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93,
Decreto Municipal nº 494/2010 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, e, se for o caso, conforme
disposições da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações
pertinentes à matéria.
10.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de ABELARDO LUZ - SC para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.

ABELARDO LUZ, SC ______ de __________ de 2021.

_______________________________________
Representante legal da Detentora da Ata
CPF:

NERCI SANTIN
Prefeito Municipal
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