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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 056/2022 

 
 
A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que ÀS 09:30 HORAS DO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, no Prédio da 
Prefeitura, situado Rua São José, 977, Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e 
documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº. 015/2022, do tipo 
"MENOR PREÇO", que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/1993 , e suas alterações e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE FORMA INTEGRAL E CONTÍNUA DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ENGLOBANDO A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS, mediante a prestação de mão de obra e 
fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a execução, conforme 
descrito e especificado no termo de referência anexo a este edital. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas 
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
 
2.2. Não poderão participar deste pregão: 
 

2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de 
dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 
técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Cordisburgo/MG. 

 
2.3. A presente licitação está destinada exclusivamente para empresas que estejam 
na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei 
Complementar 123/06. 
 
3. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” 
deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:compras@cordisburgo.mg.gov.br


  
 

Setor de Licitação 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 / 3715 1484  

www.cordisburgo.mg.gov.br | compras@cordisburgo.mg.gov.br 

na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 
especificados abaixo. 

 

LOCAL: Sala de Licitação – Sede da Prefeitura de Cordisburgo/MG, na Rua São José, 
977, Centro Cordisburgo/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 07/06/2022, às 09:00 horas 

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2022 

ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE:............................................................. 

 

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2022 

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ............................................................. 

 
3.2. O interessado deverá entregar juntamente dos dois envelopes a Declaração 
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
3.3. Em se tratando de microempresa -ME ou empresa de pequeno porte -EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 
Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº. 123/2006.  
 
3.4. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta 
condição será efetuada através da apresentação do Certificado de Micro 
Empreendedor Individual – CCMEI. 
 
3.5. As certidões descritas itens 3.3 e 3.4 apresentadas após o dia 31 de janeiro do 
corrente ano, terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. 
(As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.6. Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante 
obrigada a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do 
item 3.1.1. 
 
3.7. A participação na forma do item 3.4, sem a presença de representante no ato da 
sessão, impede a apresentação de lances por parte da licitante. 
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3.8. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” 
e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues no local, data e horário 
definidos neste edital. 
 
3.9. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público 
que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, 
independentemente de nova comunicação. 
 
3.10. Os Documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 

a) Em originais, publicação em Órgão Oficial, cópia autenticada em Cartório, ou 
mediante apresentação de original e cópia ao servidor da administração 
municipal responsável, para a devida autenticação, na forma da Lei n.º 
13.726/2018; 
  
b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá 
ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que 
disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou 
regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 90 
(noventa) dias, a partir da data de sua emissão; 
 
c) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de 
modo a refletir seu número exato. 

 
3.11. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 
 
4. CREDENCIAMENTO 

 
4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório. 
 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 

I - Documento oficial de identidade; 
 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal 
investidura (Anexo III). 
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4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 
contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 
 
4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para 
fins de apresentação de lances. 
 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante. 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço Rua São José, 
977, Centro, Cordisburgo/MG ou pelo e-mail licitacao@cordisburgo.mg.gov.br, 
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 

5.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame, caso se enquadre no parágrafo 4º do 
art. 21 da Lei 8.666/93. 

 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 
dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, devendo protocolar o pedido 
no endereço acima ou enviá-lo para o e-mail. Sendo tempestiva, a comunicação do 
suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
5.3 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo 
legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
proponente. 
 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
6.1. As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, 
datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, 
e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais 
falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo 
observar o modelo anexo a este edital (Anexo I), e constarão: 
 

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa 
proponente; 
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6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, sob pena de 
desclassificação; 
 
6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei 
Federal nº 8.666/93; 

 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver 
presente na sessão. 
 
6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55. 
 
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da detentora do Contrato. 
 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação 
da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os 
requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.  
 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para 
cada item do objeto desta licitação. 
 
7. HABILITAÇÃO 

 
7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado. 

 

7.1.2.1. Nos casos de sociedade por ações, deverá estar acompanhado da 
documentação de eleição dos seus administradores. 
 

     7.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato 
original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações 
posteriores, ainda não consolidadas. 

 
7.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o Contrato Social 
ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI; 
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7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
do ato que comprova a diretoria em exercício; 
 
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

   

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com 
o objeto desta licitação; 
 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 
443/2014. 
 
7.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a 
regularidade. 
 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com 
data de emissão de até 03 (três) meses antes da abertura da sessão. 

 
7.3.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante 
deverá, juntamente da certidão, sob pena de inabilitação, apresentar 
comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a 
participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido 
plano foi homologado judicialmente. 

 
7.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

7.4.1. Comprovação, através de atestado de capacidade técnica, em nome do 
licitante, expedido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
comprovando a execução de serviço compatível com o objeto deste instrumento 
convocatório.  
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7.4.2. Prova de Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA;  

 
7.4.2.1. Empresas sediadas em outra jurisdição, inscritas no CREA de 
origem, deverão apresentar para assinatura do contrato visto junto ao 
CREA/MG, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em 
consonância coma Resolução nº 413/97 do CONFEA; 

 
7.4.3. Capacitação técnico-profissional comprovada através de pelo menos uma 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no 
CREA, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente 
registrado no CAU em nome de profissional de nível superior legalmente 
habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, comprovando a sua 
responsabilidade técnica na execução de serviço com características 
semelhantes ao objeto da licitação; 

 
7.4.3.1. A Comprovação de vínculo do(s) profissional(is) ao quadro 
permanente poderá ser por intermédio de apresentação de contrato de 
prestação de serviço ou compromisso de, caso a empresa seja vencedora, 
assumir a responsabilidade técnica do objeto da licitação. 

 
7.4.5. Atestado/Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, 
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas, 
atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local 
onde será realizado o serviço, conforme Anexo VIII. As visitas técnicas poderão 
ser agendadas pelo telefone (31) 3715-1387, com o Secretário de Infraestrutura, 
Obras, Transporte e Estradas, no horário de 09:00 às 16:00 horas. 

 
7.4.5.1. Caso o licitante opte por não realizar visita técnica nos termos 
descritos na alínea acima, deverá apresentar declaração de dispensa da 
visita, conforme Anexo IX, sob pena de inabilitação. 

 
 7.5- Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 
 

7.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 
8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO 
VII. 

 
7.6. As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 
apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior.  
 
7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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c) se o licitante for matriz, e o executor do Contrato de Registro de Preços for 
filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
8. SESSÃO DO PREGÃO 

 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta 
comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.  
 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances. 
 
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem 
em desacordo. 
 
9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
 
9.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo 
anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
 
9.4. A classificação dar-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. 
Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
 
10. LANCES VERBAIS 

 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para 
disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.  
 
10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
 
10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 0,10 
(dez centavos). 
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10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado, podendo o Pregoeiro 
negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor.  
 
10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital 
e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá 
ser aceita. 
 
11. JULGAMENTO 

 
11.1. No julgamento e classificação das propostas será levado em consideração o 
TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO GLOBAL as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
no edital. 
 
11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro, juntamente da equipe de apoio decidir motivadamente a respeito 
de sua aceitabilidade. 
 
11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas 
no edital. 
 
11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em 
cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
 
11.8. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, 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. 
 
11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista 
dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao 
Pregoeiro. 
 
11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco 
dias úteis inicialmente concedidos. 
 
11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
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11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 
pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados 
de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste 
Edital será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá 
à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 
procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
11.11. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor 
preço. 
 
11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor.  
 
11.13. A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas 
ou inabilitação de todos os licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas ou nova documentação, em obediência 
ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.14. É facultado ao Pregoeiro, caso o adjudicatário quando convocado não assinar 
o termo de contrato convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos 
de habilitação. 
 
11.15. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura do Contrato, 
se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 
desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-
financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a 
convocação das licitantes remanescentes. 
 
11.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 

12. DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
12.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará 
a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro 
poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço. 
 
12.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará 
a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que 
manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de 
decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das 
razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 
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Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso 
no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 
 
13. RECURSOS 

 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência 
do direito de recurso. 
 
13.3. As razões do recursos e contrarrazões poderão ser protocoladas no endereço 
Rua São José, 977 A, Centro, Cordisburgo/MG encaminhados através do e-mail 
licitacao@cordisburgo.mg.gov.br ou pelos correios. 
 
13.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela 
Administração. 
 
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
13.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 
13.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo 
Setor Requisitante. 
 
14. DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro 
registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
 
14.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos 
termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 
 
15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
15.1. O objeto do presente certame será prestado em conformidade com as 
especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no 
respectivo Termo de Referência e documentação anexa. 
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15.2. A partir da entrega, o objeto terá sua conformidade avaliada pelo setor 
requisitante, de acordo com as especificações constantes do edital, a fim de que se 
decida sobre sua aceitação ou rejeição. 
 
15.3. Concluída a entrega dos serviços, o recebimento do mesmo dar-se-á na forma 
do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15.4. De acordo com a legislação o beneficiário do Contrato é obrigado a reparar, 
corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados. 
 
15.5. Após o recebimento definitivo, o beneficiário do  Contrato responderá por vícios 
porventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  
 
15.6. O beneficiário do Contrato deverá comprovar a manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 
 
16. DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
16.1. O regime de execução será INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 
16.2. DOS ENCARGOS: 
 

16.1.2. Incumbe à Contratante: 
 
16.1.3. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 
 
16.1.4. Incumbe à Licitante vencedora: 
 
16.1.5. Prestar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em 
perfeitas condições, conforme cláusula 14.1 e a íntegra do termo de referência 
deste Edital; 

 

17. PAGAMENTO 

 
17.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito 
no Anexo II – Termo de Referência; 
 
17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 
Anexo II – Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 
 
17.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora do Contrato de registro de preços 
manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
17.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora do Contrato enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 
 
17.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do 
fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação; 
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17.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a detentora do Contrato tenha 
direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do 
fornecimento dos produtos. 
 

17.7. Os pagamentos serão realizados até o dia 30 do mês subsequente à prestação 
dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, através de ordem 
bancária na conta corrente indicada. 
 
17.8. O Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras, Transportes e Estradas, terá o 
prazo de 10 dias, contados a partir da data de recebimento de qualquer fatura, para 
se pronunciar sobre o seu aceite ou verificação de irregularidades, sem prejuízo de 
apuração posterior de irregularidades identificadas em processo administrativo.  
 
17.9. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só 
será efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo 
estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida. 
 
17.10. O Município pagará à Contratada, pelos serviços contratados e executados, os 
preços integrantes da proposta adjudicada, ressalvada a incidência de revisão ou 
reajustamento e ou de penalidades aplicadas em definitivo, conforme disposição legal.  
 
17.11. Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações 
e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo 
assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
 
17.12. Dos valores apresentados serão deduzidos as retenções legais sob 
responsabilidade do contratante.  
 
17.13. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de:  
 

a) Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social, específica deste contrato, com o 
preenchimento dos campos 15 e 16 com o nome do Município;  
 
b) Cópia autenticada da Guia de Previdência Social;  
 
c) Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nas alíneas 
supra, conforme determinações do INSS.  

 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura do Contrato sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 05 (anos) 
anos. 
 
18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na Ata de Registro 
de Preços, erros ou atrasos no cumprimento do Contrato de Registro de Preços, 
infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:compras@cordisburgo.mg.gov.br


  
 

Setor de Licitação 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 / 3715 1484  

www.cordisburgo.mg.gov.br | compras@cordisburgo.mg.gov.br 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao beneficiário as seguintes 
sanções: 
 

18.2.1. advertência; 
 
18.2.2. multa de: 

 

18.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 
atraso no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
 

18.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, 
no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente 
cancelamento do Contrato de Registro de Preços, quando for o caso; 
 
18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato de 
Registro de Preços, nos casos de: 
 
18.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto; 
 
18.2.2.3.2. Transferência total ou parcial do Contrato de Registro de 
Preços a terceiros; 
 
18.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal do Município; 
 
18.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula do Contrato de Registro de 
Preços. 

 
18.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato de Registro de 
Preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
o contratante promova sua reabilitação. 

 
18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Cordisburgo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária n°. 02.08.010-25.752.0327.2128-3.3.90.39.00. 
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20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento 
ou instrumento equivalente. 
 
20.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua 
proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para fornecimento. 
 
20.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
20.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os 
materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
20.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a 
ordem de classificação nesta licitação. 
 
20.6. Constituem motivos para rescisão do Contrato de Registro de Preços ou 
instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, nos artigos 77 e 
78. 
 
20.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições previstas na 
ata, os acréscimos e supressões que se fizerem nas quantidades no material objeto 
da presente licitação, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, 
conforme estabelecido no § 1º do artigo 65. 
 
20.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 
impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 
seus termos. 
 
20.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais 
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 
 
20.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes 
a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
20.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão 
do pregão. 
 
20.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
20.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo 
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possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 
20.14. As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste 
Pregão são as  de nºs: 02.08.010 - 25.752.0327.2128 -  3.3.90.39.00 não estando as 
mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura do Contrato ou ordem de 
fornecimento, por se tratar de registro de preços. 
 
20.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão 
Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.413/2005. 
 
20.16. Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários 
de 08:00 às 16:00 horas, no endereço Rua São José, 977,Centro,Cordisburgo/MG, 
através do site https://cordisburgo.mg.gov.br ou pelo e-mail 
licitacao@cordisburgo.mg.gov.br. 
 
20.17. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no 
endereço: Rua São José, 977, Centro, Cordisburgo/MG ou por e-mail, até 05 (cinco) 
dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (31) 3715-1387 / 3715-1484. 
 
20.18 - Faz parte deste Edital os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 
 
 

Cordisburgo/MG, 24 de maio de 2022 
 
 
 
 

_____________________________________ 
LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 

Pregoeiro 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 
PONTOS QUE 
SOFRERÃO A 

MANUTENÇÃO 
POR MÊS 

VALOR 
POR 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

1 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 
DE FORMA INTEGRAL E CONTÍNUA, 
ENGLOBANDO A DESTINAÇÃO 
FINAL DOS MATERIAIS RETIRADOS 
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
ABRANGENDO A MALHA 
ILUMINARIA DE TODA A ZONA 
RURAL DO TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, MEDIANTE A 
PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA A EXECUÇÃO, CONFORME 
DESCRITO E ESPECIFICADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A 
ESTE EDITAL. 

PONTO/ 
MÊS 

598 

  

 
OBS.:  
 
a) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 
obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 
 
VALOR MENSAL DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): 
R$____________ (_________________________________________) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Em até ___ (_____________) dias, 
contados do recebimento da ordem de início de serviços.  
 

DECLARO: 

 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 
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02- Que o objeto do certame será efetivado conforme estipulado no Termo de 
Referência deste Edital. 

 

_____________________ , ______ de ___________ de _____ 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA 
INTEGRAL E CONTÍNUA, ENGLOBANDO A DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS 
RETIRADOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO, ABRANGENDO A 
MALHA ILUMINARIA DO DISTRITO DE LAGOA BONITA E DE TODA A ZONA RURAL 
DO TERRITÓRIO MUNICIPAL E COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO. 
 
JUSTIFICATIVA:  A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 218 determina que: 

“A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública, registrado como Ativo 

Imobilizado em Serviço – AIS, à pessoa jurídica de direito público competente. § 1° A 

transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser realizada sem 

ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis para a transferência 

estabelecidos em resolução específica.” Assim é de total importância iniciar os 

procedimentos objetivando atender às determinações da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL e executar a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, tendo 

em vista que, a partir da data 01/01/2015, a Concessionária Local, não mais 

executaria. Desse modo, alguns municípios ajuizaram ação judicial para manter a 

referida manutenção por conta da Concessionária, sendo concedida liminar nos autos 

n. 0031280-16.2013.4.01.3800. 

No entanto, em face dos serviços precários prestados pela concessionária e a 

necessidade de garantir a execução dos serviços públicos, houve a desistência da 

referida liminar, alcançando benefícios com a Concessionária através do Projeto 

MINAS LED.  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 
PONTOS QUE 
SOFRERÃO A 

MANUTENÇÃO 
POR MÊS 

1 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 
DE FORMA INTEGRAL E CONTÍNUA, ENGLOBANDO A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS RETIRADOS NA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ABRANGENDO A MALHA 
ILUMINARIA DE TODA A ZONA RURAL DO TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME 
DESCRITO E ESPECIFICADO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO A ESTE EDITAL. 

PONTO/ 
MÊS 

598 

 
1- Do Parque de Iluminação Pública: 
 
O parque iluminário do Município é descrito em conformidade com o Demonstrativo 
do faturamento da Iluminação Pública: 
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1.2- Da Justificativa dos quantitativos:  
 
Apesar de conter os 1.347 pontos, parte do parque não necessitará de manutenção 
em virtude de outra disposição contratual firmada anteriormente, conforme os 
quantitativos em LED. Apesar de haver atualização parcial do demonstrativo da CIP, 
o Município necessita realizar manutenções em seu território distrital e rural, 
totalizando a quantidade de 598 pontos. 
 
2- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
2.1 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão do 
Contrato de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 
 
2.1 – Ponto de Iluminação Pública: 
 
É o conjunto completo, constituído por uma Luminária e seus acessórios, Lâmpada, 
Braço, Fiação, Conectores, Reator e Relé-Fotoelétrico, indispensáveis ao seu 
funcionamento, suprido pelo mesmo circuito elétrico. Chamado também de ponto de 
IP. 
 
2.2 – Ponto de Iluminação Pública do Tipo Aéreo: 
 
É o conjunto constituído por uma luminária e seus acessórios, sustentada por 
estrutura pertencente à concessionária ou à própria Prefeitura, cujo circuito 
alimentador é constituído de condutores instalados ao ar livre. 
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2.3 – Ponto de Iluminação Pública do tipo Ornamental 
 
É o conjunto de concepção estética, auto suportado através de postes de aço, de 
alumínio ou ferro fundido, constituído por bases, colunas, braços e suportes também 
em aço ou ferro fundido ou alumínio fundido, para a iluminação de praças, avenidas 
duplicadas, trevos, etc. São também classificadas como ornamentais alguns pontos 
de iluminação específicos que estão localizadas em locais diferenciados valorizando 
monumentos públicos.  
 
2.4 – Rede de Iluminação Pública 
 
É o conjunto de circuitos que tem por finalidade alimentar diversos pontos de 
iluminação pública, sustentados por postes de concreto circular, duplo T ou de 
concreto com conicidade reduzida, ou também de aço, com uma ou duas luminárias. 
Quando os Cabos Elétricos Alimentadores são aparentes e fixados no alto dos postes 
ela diz-se REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AÉREA. Quando os cabos Elétricos 
Alimentadores estão instalados em eletrodutos enterrados no solo ela diz-se REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUBTERRÂNEA. 
 
2.5 – Manutenção Corretiva  
 
Serviços executados em um Sistema de Iluminação Pública em consequência da 
ocorrência de defeito ou acidente, visando recuperar ponto apagado ou eliminar 
situação de risco a pessoas ou patrimônio.  
 
2.6 – Manutenção Preventiva 
 
Serviços planejados e executados em um Sistema de Iluminação Pública objetivando 
evitar a ocorrência de defeitos e/ou minimizar seus efeitos. A Manutenção Preventiva 
poderá ser iniciativa da empresa contratada ou por ofício do Município.  
 
2.7– Serviços de Pronto Atendimento/emergenciais  
 
Correspondem aos serviços requeridos em algum equipamento ou componente físico 
de IP que esteja ocasionando obstrução parcial ou total à circulação normal de 
veículos ou pedestres e/ou que ofereça riscos, ou danos, de qualquer natureza à 
população e/ou ao patrimônio público ou de terceiros, ou ainda em que a falta da 
Iluminação possa possibilitar algumas das situações descritas. Estes serviços de 
pronto atendimento/emergência deverão ser executados observando os prazos 
descritos posteriormente. 
 
2.8 – Estação Transformadora  
 
Conjunto destinado a alimentar circuitos de Iluminação Pública, composto por 
transformadores e respectivos equipamentos de comando e proteção. 
 
2.11 – Classe de Tensão  
 
Representa o valor inteiro mais aproximado da Média Tensão de Trabalho utilizado 
por fabricantes de materiais e equipamentos elétricos para homogeneizar 
características de produtos.  
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2.12 – Ponto manutenido  
 
É o Ponto de Iluminação Pública que foi consertado ou que sofreu manutenção porque 
estava apagado para que voltasse a funcionar normalmente, ou que estava aceso 
direto e foi recuperado a contento.  
 
2.13 – Ponto convencional  
 
É o Ponto de Iluminação Pública que está numa altura até 08 (oito) metros do solo, 
independentemente do modelo da Luminária, do Tipo da Lâmpada e se os 
Equipamentos Auxiliares são acoplados ou não.  
 
2.14 – Ponto semi-convencional  
 
É o Ponto de Iluminação Pública que está numa altura acima de 08 (oito) metros e 
abaixo de 12 (doze) metros do solo, independentemente do modelo da Luminária, do 
Tipo da Lâmpada e se os Equipamentos Auxiliares são acoplados ou não. 
 
2.15 – Ponto não convencional  
 
É o Ponto de Iluminação Pública que está numa altura acima de 12 (doze) metros do 
solo, independentemente do modelo da Luminária, do Tipo da Lâmpada e se os 
Equipamentos Auxiliares são acoplados ou não.  
 
2.16 – Vão  
 
É a distância em metros entre um Poste e outro, numa Via Pública. Em geral o “VÃO” 
é igual a 30 a 35 (trinta a trinta e cinco) metros.  
 
3 – RECURSOS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E DAS 
RESPONSABILIDADES: 
 
3.1 – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento, qualificação e 
recursos de mão-de-obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o 
cumprimento dos prazos e demais exigências do Edital e seus anexos, observando 
as quantidades mínimas necessárias. 
 
3.2 – É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e 
normas regulamentares na execução dos trabalhos e nas condições de segurança, 
cabendo exclusivamente à Contratada a responsabilidade por ações trabalhistas, 
previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados ou prepostos. 
 
3.3 – A Contratada deverá manter Engenheiro Responsável pela execução contínua 
dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do Município.  
 
3.4 – Todas as Ferramentas necessárias e a serem utilizadas quando da execução de 
quaisquer serviços deverão estar sempre ao dispor do pessoal que executará tais 
serviços, jamais sendo aceita alegação de falta de ferramental disponível. 
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3.5 – Os veículos necessários à perfeita execução de todo e qualquer serviço também 
serão de exclusiva responsabilidade da Contratada que deverá mantê-los disponíveis, 
nos termos deste termo. 
 
3.6 – As Instalações físicas para almoxarifado, guarda de veículos, ferramentas e 
equipamentos, acomodação do pessoal, escritórios, etc. são de exclusiva 
responsabilidade da Contratada e deverão obedecer às legislações e normas 
vigentes. 
 
3.7. Fornecer toda a mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todo o material 
necessários à execução dos serviços, observando a qualidade dos materiais 
(devidamente certificados); 
 
3.7.1. – Manter Engenheiro Responsável pela execução contínua dos serviços, o qual 
deverá atender imediatamente às solicitações do Município. 
 
3.8. Informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios 
e/ou pavimentos de vias Públicas para posterior execução dos serviços; 
 
3.9. Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no 
atendimento das solicitações; 
 
3.10 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a 
Contratante exigir a substituição imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja 
permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços; 
 
3.11. Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do 
Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos 
ou prejuízos aos serviços contratados e/ou a terceiros; 
 
3.12. Responsabilizar-se, inteira e completamente, pelos trabalhos realizados em 
decorrência do instrumento contratual, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no 
tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados e 
fiscalizados pela Administração. 
 
3.13. Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens 
de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade; 
 
3.14. Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas 
Normas e padrões ABNT, NR-10, NR 12 e demais dispositivos legais vigentes; 
 
3.15. Refazer os serviços realizados de forma imperfeita, fornecendo inclusive os 
materiais danificados por mau uso, não cabendo à Contratante, nesses casos, o 
fornecimento dos mesmos; 
 
3.16. Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito da 
Contratante a respeito do Objeto do presente termo; 
 
3.17. Em todo o ponto de iluminação pública atendida pela Contratada, realizar 
inspeção preventiva no sistema de iluminação, informando imediatamente a 
Contratante se houver risco de queda ou em mal estado de conservação. 
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3.18. Realizar todos os contatos necessários com a concessionária de energia 
elétrica, CEMIG, que possam afetar a manutenção do sistema de iluminação pública. 
Quando necessário, abrir um protocolo de atendimento junto a Concessionária, 
repassando imediatamente o numero do mesmo à fiscalização da Prefeitura. 
 
3.19. Manter o seu pessoal em serviço devidamente uniformizado, com todos os 
equipamentos de proteção individual indicados pela NR-10 e demais normas 
referentes a proteção do colaborador; 
 
3.20. Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional; 
 
3.21. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, 
locomoção e refeição do pessoal necessário à execução dos serviços; 
 
3.22. Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus 
funcionamentos bem como suas apresentações em geral; 
 
3.23. Apontar engenheiro eletricista qualificado, habilitado e autorizado como 
responsável pelos serviços realizados pela Contratada, que deverá participar de todas 
as reuniões de acompanhamento da execução do Contrato na sede da Prefeitura e 
manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho; 
 
3.24. Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e 
autorizado (NR 10) para realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as 
exigências deste Projeto Básico; 
 
3.25. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de 
afastamentos por faltas, licenças, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos 
neste Projeto Básico; 
 
3.26. Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em 
serviço. 
 
3.27. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho 
Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços; 
 
3.28. Manter equipe especifica de atendimento emergencial, no regime, observando 
os prazos para o início da prestação dos serviços, disponibilizando para o Município 
número de telefone celular, telefone fixo e e-mail, para que qualquer funcionário da 
administração, ou mesmo, qualquer morador da cidade, possa informar e solicitar a 
manutenção de qualquer ponto de Iluminação pública.  
 
4 – MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 
 
4.1 – Os materiais necessários aos serviços objeto da presente licitação serão 
adquiridos e fornecidos pela empresa Contratada. Materiais de uso corrente tais como 
fitas isolantes, massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes, 
mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverão ser adquiridos de 
fabricantes devidamente qualificados e certificados.  
 
4.2 - Todos os demais materiais necessários aos serviços objeto da presente licitação 
deverá ser adquiridos de fornecedores homologados e atenderem integralmente as 
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normas da ABNT E INMETRO/PROCEL, quando aplicável. Qualquer aplicação de 
material diverso deverá receber anterior aprovação da Concessionária Local, 
mediante todos os testes e recursos disponíveis e solicitados para avaliação.  
 
5 – CONTROLE DE QUALIDADE  
 
5.1 – A Contratada se obriga, a partir da assinatura do contrato, a GARANTIR A 
QUALIDADE de todo e qualquer material aplicado no Sistema de Iluminação Pública 
do Município. Toda documentação solicitada nas etapas de Inspeção e Liberação 
farão parte do acervo do Municípios, de forma a garantir a rastreabilidade e o controle 
de qualidade. A qualquer momento o Município poderá requisitar amostras dos 
produtos para a realização de ensaios para controle da qualidade. Estes ensaios 
serão suportados exclusivamente pela Contratada.  
 
6 – GESTÃO DE MATERIAIS  
 
6.1 – Almoxarifado, estoque operacional e estoque de devolução  
 
6.1.1 - A empresa contratada deverá conter almoxarifado ou similar para armazenar 
os materiais retirados do Sistema de Iluminação Pública do Municípios. 
 
6.1.2 – O almoxarifado deverá estar marcado e identificado o local onde estarão 
armazenados os materiais retirados da iluminação pública e que serão pré- tratados 
pela Contratada, e posteriormente triados. Para os materiais classificados como 
Recuperável (R), Recuperável em Garantia (RG) e Inservível (I), deverá existir um 
local marcado e identificado. O material inservível deverá ser separado em Nocivo ao 
Meio Ambiente (NMA-DESC) e Não Nocivo ao Meio Ambiente (ND).  
 
6.1.4 – Todos os materiais, novos ou retirados da iluminação pública, deverão ser 
armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a 
conservação, o controle e a fiscalização dos estoques.  
 
 
6.2 – MOVIMENTAÇÃO DOS MATERIAIS  
 
Toda a movimentação de materiais será por conta e responsabilidade da contratada. 
Para tanto, a Contratada deverá dispor de equipamentos e veículos apropriados para 
esta movimentação.  
 
 
6.5 – TRIAGEM DE MATERIAIS, REUTILIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL  
 
6.5.1 – Todos os materiais retirados do sistema de iluminação pública serão 
transportados pela Contratada para o seu almoxarifado e/ou local apropriado. A 
Contratada fará, às suas expensas, um pré-tratamento e acondicionamento dos 
mesmos. Esses materiais ficarão depositados em local apropriado até sua destinação 
final, observando pela contratada as normais ambientais vigentes. 
 
6.5.2 – A triagem dos materiais será efetuada por mão-de-obra fornecida pela 
Contratada, sob orientação e fiscalização do Município.  
 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:compras@cordisburgo.mg.gov.br


  
 

Setor de Licitação 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 / 3715 1484  

www.cordisburgo.mg.gov.br | compras@cordisburgo.mg.gov.br 

6.5.3 - As devoluções de materiais à Concessionária Local, quando for o caso, 
deverão ser acompanhadas da documentação legal pertinente, sendo que as guias 
de entrega deverão ser assinadas e carimbadas no seu verso por no mínimo um 
funcionário da Concessionária Local ou por pessoa por ela designada.  
 
6.5.4 – Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à 
disposição do Município, com relatório de quantitativos e classificação atualizados e 
esta o usará segundo seus critérios, vontade e interesse.  
 
6.6 – DESCARTE DE MATERIAIS  
 
6.6.1 – Os materiais contaminantes, principalmente os de Classe I, deverão ter sua 
destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente correta, feita por 
empresa credenciada por órgão ambiental oficial.  
 
6.6.2 – Ao final do processo deverá ser emitido um certificado de destinação do lote 
de materiais processados em nome do respectivo Município.  
 
6.6.3 – O projeto de recolhimento, armazenamento e destinação final destes materiais 
deverá ser desenvolvido e supervisionado por profissional com qualificação técnica 
superior pertinente a esta atividade, com emissão do respectivo laudo Técnico.  
 
6.6.4 – A empresa contratada poderá utilizar para todos os efeitos a política reversa 
para materiais contaminantes retirados dos sistemas de iluminação pública, desde 
que atenda o item 6.6.2.  
 
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os serviços que serem prestados abrangem atividades na área de manutenção do 
sistema de iluminação pública na zona rural do Município e de manutenção de redes 
de distribuição de energia elétrica com iluminação públicas aéreas. 
 
7.1 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. 
 
7.1.1– Consiste na Garantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, 
operação, manutenção das instalações, intervenções preventivas, corretivas, 
aplicação dos materiais com todos os serviços e reparos necessários.  
 
7.1.2 – Os Serviços de Manutenção preventiva e corretiva englobam todas as 
atividades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular e 
permanente do Sistema de Iluminação Pública do Município. 
 
Os serviços são descritos da seguinte forma:  
 
7.1.2.1 – A inspeção de rotina em todos os pontos de iluminação e a correção de não 
conformidades detectadas.  
 
7.1.2.2 – A revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez que nela for 
realizada qualquer intervenção.  
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7.1.2.3 – O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de 
emergência dentro dos prazos previstos.  
 
7.1.2.4 – O atendimento a solicitações para substituição de lâmpadas apagadas à 
noite ou acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a 
inconformidade, com revisão no circuito dentro dos prazos previstos.  
 
7.1.2.5 – Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede, seguindo instruções 
da Fiscalização, com descarte dos materiais nocivos ao meio ambiente.  
 
7.1.2.6 – A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, 
descritos a seguir, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no ponto 
de Iluminação Pública: 
 

7.1.2.6.1 – Lâmpadas queimadas e ou quebradas;  
7.1.2.6.2 – Relés fotoelétricos com defeito;  
7.1.2.6.3 – Chaves magnéticas com defeito;  
7.1.2.6.4 – Reatores com defeito;  
7.1.2.6.5 – Ignitores com defeito;  
7.1.2.6.6 – Tampas em postes para acesso aos fusíveis ausentes ou danificados; 
7.1.2.6.7 – Base para fusíveis e fusíveis com defeito;  
7.1.2.6.8 – Soquetes com defeitos; 
7.1.2.6.9 – Braços de luminárias em final de vida útil; 
7.1.2.6.10 – Luminárias ou projetores defeituosos ou em mau estadode 
conservação; 
7.1.2.6.11 – Rede de alimentação aérea ou subterrânea interrompida; 
7.1.2.6.12 – Fiação interna dos braços e postes; 
7.1.2.6.13 – Conectores. 

 
7.1.2.7 – Todos os serviços de manutenção deverão ser relatados às prefeituras, 
através de relatórios e/ou similares. 
 
7.2 – GESTÃO E GERENCIAMENTO 
 
7.2.2 – Deverá a contratada implantar um plano de Gerenciamento da Qualidade, 
sempre em busca de melhorias, redução de erros e diminuição de reclamações. 
 
7.2.3 – O Município manterá profissional qualificado, que será responsável para 
fiscalização do serviço.  
 
7.2.4 – Todas as reunião de trabalho entre as partes deverá ser registrada em ata. 
 
7.3 – SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA:  
 
7.3.1 – Caberá à Contratada executar os serviços de Emergência ao Sistema de 
Iluminação Pública exigidos por situações de perigo pessoal ou material que devam 
ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitação ou detectados, os quais 
deverão ser prestados em conformidade com os prazos descritos neste termo. 
 
7.3.2 – São exemplos de serviços de Emergência: danos causados por 
abalroamentos, por impactos diversos, por fenômenos atmosféricos, incêndios, 
circuitos partidos por escavações, luminárias com refrator e/ou compartimento para 
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equipamento abertos, entre outros, incluídos todos que de qualquer ou alguma forma 
possam constituir risco para a população ou para transeuntes.  
 
7.3.5 – Na ocorrência de situações onde a equipe não consiga eliminar a situação de 
risco a equipe deverá sinalizar e isolar o local, e solicitar a equipe de manutenção 
apropriada. Caso seja solicitada, para um segundo chamado de pronto atendimento, 
esta equipe deverá deixar um funcionário de prontidão no local à espera da equipe 
apropriada.  
 
7.3.6 – Neste tipo de intervenção, a contratada além de se incumbir dos reparos 
solicitados, deverá colher todos dados necessários para que o município possa 
acionar o causador do eventual acidente. Para tanto deverá providenciar junto aos 
órgãos policiais competentes o correspondente Boletim de Ocorrência Policial. Esta 
providência também será tomada em casos de furtos de materiais que sejam 
constatados no decorrer dos seus serviços, se houver.  
 
7.4 – PODAS DE ÁRVORES  
 
7.4.1 – Em algumas vias será necessário realizar podas de galhos de árvores que 
estiverem sob as luminárias e que estejam comprometendo a qualidade da iluminação 
ou sobre a rede elétrica colocando-a em risco. Estas podas deverão ser realizadas 
com a rede energizada e não deverão comprometer as estruturas das árvores. 
 
7.4.2 – As equipes que podarão as árvores deverão utilizar equipamentos de proteção 
e ferramentais necessários para a utilização deste fim. Deverão ser obedecidas as 
normas dos Órgãos Ambientais e toda a legislação ambiental pertinente, bem como 
as normas regulamentadoras cabíveis do Ministério do Trabalho e Emprego, vigentes.  
 
8. PENALIDADES POR VIOLAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE 
 
8.1. Sem prejuízo das demais sanções contratuais cabíveis, poderão ser aplicadas ao 
contratado multas por violação dos Índices de Qualidade, após um período mínimo de 
90 (noventa) dias do início do gerenciamento completo do sistema de iluminação 
pública no Município:  
 
9. NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS  
 
9.1. Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os 
padrões e requisitos previstos nas normas regulamentadores da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT e do Ministério do Trabalho e Emprego, estarem 
certificados de acordo com os regulamentos do Instituto Nacional de Metrologia – 
INMETRO e, em conformidade com as normas e procedimentos e o Termo de 
Transferência do Parque.  
 
9.2. Quando da manutenção em qualquer unidade com poste metálico, a existência 
do aterramento deve ser verificada, corrigindo ou executando novo aterramento.  
 
9.3. Se houver o descumprimento deste item de forma parcial ou total ficará a 
contratada sujeita às penalidades cabíveis tanto pelas cláusulas contratuais quanto 
pela concessionária local, bem como pelo Município, se assim couber.  
 
10. RECURSOS MÍNIMOS DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 
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10.1. Equipes para execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação 
pública 
 
10.1.1. A composição de cada equipe e características de equipamentos a serem 
empregados pelo contratado serão, no mínimo, os seguintes: 
 

 Veículo automotor com motorista incluso;  

 Quantidade de equipe necessária e capacitada para execução dos serviços; 

 Equipamentos necessários para a execução dos serviços, tais como: cesta 
simples ou dupla, caminhão munck para redes e podas, escadas e demais 
acessórios. 

 
11. FERRAMENTAS DE USO PARA AS EQUIPES DE CAMPO, EPI e EPC  
 
11.1. Deverão ser disponibilizadas todas as ferramentas e equipamentos, inclusive 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s e Equipamentos de Proteção Coletiva - 
EPC´s, necessárias e utilizadas para serviços de manutenção da iluminação pública 
do Município.  
 
11.2. Em nenhuma hipótese será aceito paralisação ou descontinuidade de serviços 
por falta ou deficiência de ferramentas.  
 
11.3. A falta de ferramental adequado sujeitará o contratado às penalidades 
contratuais, inclusive pecuniárias.  
 
12- Prazo e Local de entrega:  
 
12.1- Dos Prazos: 
 
Os serviços de manutenção no Sistema de Iluminação do Município serão realizados 
em cada ponto nos prazos estabelecidos abaixo, contado do recebimento da 
reclamação ou da solicitação formal do setor competente do Município. 
 
12.1.2- Do Detalhamento dos prazos: 
 
a) 288 horas para os serviços de Manutenção Preventiva, podendo ser ampliado 
mediante justificativa do prestador e interesse da Administração. 
 
b) 96 horas a partir do recebimento da solicitação para executar os serviços de 
manutenção corretiva, podendo solicitar o atendimento em 48 horas em até 10% (dez 
por cento) das solicitações recebidas. 
 
c) 96 horas para a substituição ou correção de posição ou instalação a partir da 
solicitação pelos municípios. 
 
d) 96 horas para correção de ponto isolado aceso durante o período matutino ou 
vespertino em determinada localidade, região ou comunidade rural. 
 
e) 72 horas para correção de conjunto de 2 ou mais pontos sequenciais acesos 
durante o período matutino ou vespertino em determinada localidade, região ou 
comunidade rural. 
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f) 72 horas para correção de conjunto de 2 ou mais pontos sequenciais apagados 
durante o período noturno em determinada localidade, região ou comunidade rural. 
 
g) 24 Horas para os serviços classificados como “emergenciais” descritos na cláusula 
8.3 deste termo. 
 
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As dotações orçamentárias para cobrir as despesas 
decorrentes deste pregão estão previstas no presente exercício na rubrica n°. 
02.08.010-25.752.0327.2128-3.3.90.39.00. 
 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte 
e Estradas. 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da 
Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão 
Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., 
bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
  
 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, 
não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou 
contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
 
5. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a 
apresentação daqueles documentos da empresa. 
 
6. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 
 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.116.137/0001-71, com sede administrativa na Rua 
São José, nº 977, Centro, Cordisburgo/MG, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, o Sr. JOSE MAURICIO GOMES, denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado ___________________________________ (qualificar), neste ato representado 
por ...................................., inscrito no CPF sob o nº ........................, de ora em diante 
denominado simplesmente CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal nº. 
8.666/93, Processo Licitatório nº. _______/______, Modalidade Pregão Presencial nº. 
___/_____, têm como justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

 
1.1. - Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de forma integral 
e contínua, englobando a destinação final dos materiais retirados do sistema de 
iluminação do Município, abrangendo a malha iluminaria de toda a zona rural do 
Território Municipal e com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários para a execução, conforme descrito e especificado no termo de referência 
anexo ao edital. 
 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. - Dos Preços 
 
2.1.1. - O Contratante pagará a importância mensal estimada de 
R$ ______________________ (____________________________), estimando-se o 
valor total de R$ ______ (_______________________). 
 
2.2. - Das Condições de pagamento: 
 
2.2.1 - O pagamento dos serviços será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. 
 
2.2.2 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, até o ___ (_____) 
dia do mês subsequente à prestados os serviços, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal de prestação de serviços. 
 
2.2.3 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, cabendo ao contratado manter durante toda a execução do objeto, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2.2.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 
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onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do 
efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 
I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato. 

2.3. - Critério de Reajuste 
 
2.3.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato 
será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o 
interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da 
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice oficial. 
 
2.3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC (IBGE) 
ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 
 
2.3.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC 

(IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

 
3.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária nº. 02.08.010 - 25.752.0327.2128 -  3.3.90.39.00. 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

 
4.1. - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-á 
no dia 31/12/2022. 
 
4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
5.1. - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
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6.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do 
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a 
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
7.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do 
Contrato. 
 
7.2. - Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Obras, Transporte e Estradas o fiel cumprimento do objeto do contrato. 
 
7.3. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, 
de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços 
executados. 
 
7.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 2ª deste 
instrumento. 
 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 
8.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos trabalhos 
realizados em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua  eficiência e ainda 
no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços  sejam acompanhados 
e fiscalizados pela Administração. 
 
8.1.1. Fornecer toda a mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todo o material 
necessários à execução dos serviços, observando a qualidade dos materiais 
(devidamente certificados); 
 
8.1.2. Informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios 
e/ou pavimentos de vias Públicas para posterior execução dos serviços; 
 
8.1.3. Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no 
atendimento das solicitações; 
 
8.1.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a 
Contratante exigir a substituição imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja 
permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços; 
 
8.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do 
Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos 
ou prejuízos aos serviços contratados e/ou a terceiros; 
 
8.1.6- Responsabilizar-se, inteira e completamente, pelos trabalhos realizados em 
decorrência do instrumento contratual, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no 
tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados e 
fiscalizados pela Administração. 
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8.1.7. Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de 
bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade; 
 
8.1.8. Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas 
Normas e padrões ABNT, NR-10, NR 12 e demais dispositivos legais vigentes; 
 
8.1.9. Refazer os serviços realizados de forma imperfeita, fornecendo inclusive os 
materiais danificados por mau uso, não cabendo à Contratante, nesses casos, o 
fornecimento dos mesmos; 
 
8.1.10. Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito 
da Contratante a respeito do Objeto do presente termo; 
 
8.1.11. Em todo o ponto de iluminação pública atendido pela Contratada, realizar 
inspeção preventiva no sistema de iluminação, informando imediatamente a 
Contratante se houver risco de queda ou em mal estado de conservação. 
 
8.1.12. Realizar todos os contatos necessários com a concessionária de energia 
elétrica, CEMIG, que possam afetar a manutenção do sistema de iluminação pública. 
Quando necessário, abrir um protocolo de atendimento junto a Concessionária, 
repassando imediatamente o numero do mesmo à fiscalização da Prefeitura. 
 
8.1.13. Manter o seu pessoal em serviço devidamente uniformizado, com todos os 
equipamentos de proteção individual indicados pela NR-10 e demais normas 
referentes a proteção do colaborador; 
 
8.1.14. Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional; 
 
8.1.15. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, 
locomoção e refeição do pessoal necessário à execução dos serviços; 
 
8.1.16. Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus 
funcionamentos bem como suas apresentações em geral; 
 
8.1.17. Apontar engenheiro eletricista qualificado, habilitado e autorizado como 
responsável pelos serviços realizados pela Contratada, que deverá participar de todas 
as reuniões de acompanhamento da execução do Contrato na sede da Prefeitura e 
manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho; 
 
8.1.18. Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e 
autorizado (NR 10) para realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as 
exigências deste Projeto Básico; 
 
8.1.19. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso 
de afastamentos por faltas, licenças, férias e etc., de modo a cumprir os prazos 
previstos neste Projeto Básico; 
 
8.1.20. Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em 
serviço. 
 
8.1.21. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho 
Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços; 
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8.1.22. Manter equipe especifica de pronto atendimento, no regime de 24 horas para 
atendimentos urgentes, observando os prazos para o início da prestação dos serviços 
a seguir: 
 
a) 96 horas a partir do recebimento da solicitação para executar os serviços de 
manutenção corretiva, podendo solicitar o atendimento em 48 horas em até 10% (dez 
por cento) das solicitações recebidas. 
 
b) 288 horas para os serviços de Manutenção Preventiva, podendo ser ampliado 
mediante justificativa do prestador e interesse da Administração. 
 
c) 96 horas para a substituição ou correção de posição ou instalação a partir da 
solicitação pelos municípios. 
 
d) 96 horas para correção de ponto isolado aceso durante o período matutino ou 
vespertino em determinada localidade, região ou comunidade rural. 
 
e) 72 horas para correção de conjunto de 2 ou mais pontos sequenciais acesos 
durante o período matutino ou vespertino em determinada localidade, região ou 
comunidade rural. 
 
f) 72 horas para correção de conjunto de 2 ou mais pontos sequenciais apagados 
durante o período noturno em determinada localidade, região ou comunidade rural. 
 
g) 24 Horas para os serviços de Emergência ao Sistema de Iluminação Pública 
exigidos por situações de perigo pessoal ou material que devam ser atendidos de 
imediato, por recebimento de solicitação ou detectados, os quais deverão ser 
prestados em conformidade com os prazos descritos neste termo. 
 
3.28. Manter equipe especifica de atendimento emergêncial, no regime, observando 
os prazos para o início da prestação dos serviços, disponibilizando para o Município 
número de telefone celular, telefone fixo e e-mail, para que qualquer funcionário da 
administração, ou mesmo, qualquer morador da cidade, possa informar e solicitar a 
manutenção de qualquer ponto de Iluminação pública.  
 

8.1.23. Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade 
junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as 
condições de qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

 
9.1. - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela 
execução dos serviços objeto desta licitação, a Administração, através da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas, sem restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços 
em execução, cabendo a Secretária competente comunicar qualquer ato contrário a 
fiel execução deste Contrato. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 
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10.1. - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

 
11.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 
nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que 
delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
12.1. - O regime de execução do presente contrato é empreitada por preço global. 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 

 
13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 
e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
13.1.1. advertência; 
13.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

13.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no 
caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso; 

13.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
13.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
13. 3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
13. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Cordisburgo/Mg, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA 14 - DO FORO 

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

_______________________ 
JOSÉ MAURÍCIO GOMES 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

___________________ 
Contratado 

 CPF 
 
 

Testemunhas: _____________________________________ 
                       CPF nº : 
 
                      _____________________________________ 
                       CPF nº : 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII 
DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002 

 
 
 
____________________________________________,CNPJ__________________

___________ , sediada 

________________________________________________ , por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº  ____/_____, 

DECLARA  expressamente que : 

 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

 

 
_______________________ , ______ de ___________ de _____. 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO 

ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

________________, ___ de ________ de _____. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal 

  

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

  

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:compras@cordisburgo.mg.gov.br


  
 

Setor de Licitação 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 / 3715 1484  

www.cordisburgo.mg.gov.br | compras@cordisburgo.mg.gov.br 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras, transporte e estradas de Cordisburgo, 

DECLARA que a instituição ___________________________________, através de 

seu representante Sr. (a) ________________________________________________, 

RG___________________, CPF n. , realizou a visita técnica no dia ______________, 

horário ______________, em toda zona rural do município de Cordisburgo/MG, e que 

tomou conhecimento das condições contidas neste Edital. 

 

Atesto para os devidos fins.  

 

_________________________________________ 

Assinatura do visitante 

 

xxxxxx, ________de ___________ de 2022. 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA 
TÉCNICA 

 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 

disposto na cláusula 7.4.5.1 deste edital, que DISPENSA a realização de visita técnica 

para o objeto deste certame. 

Atesto para os devidos fins.  

 

_________________________________________ 

Representante Legal  

 

 

xxxxxx, ________de ___________ de 2022. 
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